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“Dispõe sobre o Plano Estratégico de Segurança, de Avaliação de Risco e de 
Evacuação dos edifícios que abrigam instituições de ensino no âmbito do Município 
de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Estratégico de Segurança, de Avaliação de Risco e 
de Evacuação dos edifícios que abrigam entidades de ensino, públicas ou privadas, 
no âmbito do Município de São Paulo.  
Art. 2º O Plano Estratégico de Segurança, de Avaliação de Risco e de Evacuação 
tem por objetivo a preparação e organização dos meios existentes para garantir a 
salvaguarda dos ocupantes dos edifícios que abrigam entidades de ensino em caso 
de ocorrência de situação perigosa.  
Art. 3º É obrigatória, para cada um dos edifícios que abrigam entidades de ensino, 
a caracterização do espaço e levantamento de riscos, mediante clara identificação 
das vias de acesso exteriores e interiores, descrição das instalações, identificação 
das fontes de emergência, e localização de equipamento de combate a incêndios ou 
outros sinistros.  
Art. 4º A partir da caracterização do espaço de que trata o art. 3º, é obrigatória a 
compilação de Instruções de Segurança, com o fim de prevenir situações 
suscetíveis de colocar em risco a segurança dos alunos e demais usuários das 
instalações, definindo-se um plano de emergência que permita minimizar as 
consequências de eventual sinistro.  
Art. 5º Para cada instalação física em que esteja abrigada entidade de ensino deve 
existir um Plano de Evacuação.  
Parágrafo único. Plano de Evacuação é um procedimento de evacuação rápida e 
segura dos usuários do edifício em caso de ocorrência de uma situação perigosa.  
Art. 6º Além da fiscalização das autoridades competentes, o Plano Estratégico de 
Segurança, de Avaliação de Risco e de Evacuação será fiscalizado por órgão 
paritário, formado por pais, alunos e professores.  
Art. 7º É obrigatória a instalação e manutenção de luzes de emergência no interior 
das unidades escolares, públicas ou privadas, no âmbito do Município de São Paulo.  
Art. 8º O não cumprimento desta lei pela iniciativa privada implicará ao infrator 
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dobrado o valor no caso de reincidência.  
Parágrafo único. A multa de que trata o caput deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no 
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro 
índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
moeda.  
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala das Sessões, novembro de 2013 Às Comissões competentes.”  
 


