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PARECER Nº 403/2014 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 169/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, que dispõe 
sobre a presença de Bombeiros Civis nas edificações, áreas de risco ou eventos de 
grande concentração pública e de Salva Vidas em áreas aquáticas no âmbito do 
Município de São Paulo e dá outras providências.  
Em suma a propositura, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de bombeiros 
civis em edificações com grande concentração ou circulação de pessoas, ou onde 
são exercidas atividades de risco de vida e ao meio ambiente, definindo evento de 
grande concentração de pessoas aquele com 500 (quinhentos) ou mais 
participantes.  
Segundo o autor, a propositura tem como objetivo valorizar a proteção e defesa 
das vidas, do meio ambiente e de todo e qualquer patrimônio, para garantir 
condições e pessoal para prevenção e resposta a emergências nas edificações, 
shows e eventos e áreas de concentração de pessoas.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade da proposta de lei, aprovando, contudo, Substitutivo para: (i) adequar o 
projeto de lei à melhor técnica de elaboração legislativa; (ii) retirar o art. 5º (trata 
do reconhecimento do Conselho Nacional de Bombeiro Civil - CNBC pelo Estado) por 
entender que extrapola competência municipal; (iii) alterar o texto do art. 6º (art. 
5º do substitutivo) de forma a caracterizar a sanção como penal, civil e 
administrativa; (iv) retirar o art. 8º, 9º e 11º por considerar que dispõem de ato 
concreto de administração de competência do Poder Executivo; e (v) fixar o valor 
da multa, bem como a sua atualização.  
Quanto ao mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
considerando os aspectos que lhe compete analisar, posiciona-se Favoravelmente 
ao projeto de lei, na forma do Substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
07/05/2014.  
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