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PARECER Nº 855/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 257/04  
Trata-se do Projeto de Lei nº 257/04, de autoria do nobre Vereador José Américo, 
que visa dispor sobre a obrigatoriedade de máscara de proteção junto ao extintor 
de incêndio.  
De acordo com o conteúdo do embasamento da proposta, nas situações de 
combate a incêndios, os olhos e a respiração são sensíveis à fumaça. Nesse 
sentido, o uso da máscara de proteção torna-se imprescindível para tornar eficaz o 
combate ao fogo. Trata-se, portanto, de medida de vital importância para a saúde e 
a vida dos profissionais.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
Constitucionalidade através do Parecer nº 419/05.  
O assunto em tela é objeto da legislação federal, através das normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial da NR 6, que trata de 
Equipamentos de proteção individual – EPI, entendido, segundo item 6.1 como 
“todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado 
à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.”  
No Anexo I, a citada Norma especifica a utilização de respiradores de adução de ar 
tipo máscara autônoma. Note-se, porém, que as normas regulamentadoras do 
trabalho referem-se à segurança do trabalhador, ou seja, não regulam os aspectos 
de segurança nas edificações em geral, as quais são objeto do código de obras e 
edificações.  
Nas disposições normativas de combate a incêndios do Estado de São Paulo, consta 
a Instrução Técnica nº 32/2011 - Produtos perigosos em edificações e áreas de 
risco no manuseio de produtos perigosos, a qual elenca, dentre os equipamentos de 
proteção individual (EPI) indicadas no item 5.6, a utilização de máscara panorâmica 
com filtro específico para o produto, máscara polivalente ou máscara autônoma, de 
acordo com o tipo de proteção exigido (5.6.1.3).  
Contudo, a sobredita instrução técnica refere-se apenas às edificações ou áreas de 
risco que produzam, manipulam ou armazenam produtos perigosos.  
Assim, embora a matéria não guarde relação direta com o sistema de segurança 
previsto código de obras e edificações, observa-se que as medidas propostas 
almejam propiciar maior segurança na utilização de equipamentos de combate a 
incêndios nas edificações. Ademais, às demais comissões de mérito, caberá a 
análise da iniciativa nos aspectos que vão além da temática urbanística e 
ambiental, especialmente no que tange às questões relacionadas à saúde.  
Desse modo, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, diante 
dos aspectos que lhe compete analisar, considerando o mérito da iniciativa, 
posiciona-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 257/04.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
22/05/2013.  
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