PROJETO DE LEI Nº   28/2017
AUTORIA: Vereador SEBASTIÃO DE ASSIS FREITAS - PEN




Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de Bombeiros Profissionais Civis – BPC nos estabelecimentos, edificações, empresas e em eventos de grande concentração pública no âmbito do Município.




Art. 1º É obrigatória a presença de Bombeiros Profissionais Civis - BPC, nos estabelecimentos estipulados por esta Lei. 

Art. 2º São considerados Bombeiros Profissionais Civis – BPC, aqueles que, habilitados nos termos da Lei Federal nº 11.901, de 12 de Janeiro de 2009, que exerçam, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio.

Art. 3º Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º são:

I - shopping Center;
II - casa de shows e espetáculos;
III - hipermercado;"
IV - grandes lojas de departamento;
V - campus universitário;
VI - qualquer estabelecimento de reunião pública educacional ou eventos em área privada que receba grande concentração de pessoas, em número acima de 1.000 (um mil) ou com circulação média de 1500 (um mil e quinhentas) pessoas por dia;
VII - demais edificações ou plantas cuja ocupação ou uso exija a presença de bombeiro civil, conforme Legislação Estadual de Proteção contra Incêndios do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Art. 4º Cada brigada profissional deverá ser composta de acordo com a normatização estadual e federal vigentes.

Art. 5º Cada brigada profissional deverá ser estruturada do seguinte modo:

I - Recurso pessoal: a equipe de Bombeiro Profissional Civil – BPC, contratada deverá atender aos termos da legislação estadual vigente e NBR 14.608/ABNT e, em locais onde haja frequência de pessoas do sexo feminino, pelo menos um membro da equipe deverá ser do sexo feminino;	 
II - Kit completo de primeiros socorros para ações de suporte básico de vida, incluindo o desfibrilador nos casos em que a lei exija. 

Art. 6º No caso de descumprimento aos termos desta Lei, o estabelecimento estará sujeito a penalidades que deverá ser estabelecida pelo Executivo. 


Art. 7º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua publicação.


Câmara Municipal de Matão, aos 29 de março de 2017
 
 

 
 
SEBASTIÃO DE ASSIS FREITAS 
Vereador – PEN
 




PROTOCOLO Nº 616/2017, 
DE 29/03/2017   ÀS 11:04 HS.
_________________________
funcionário(a):






JUSTIFICATIVA
          O presente Projeto de Lei tem como objetivo a manutenção de equipe de combate a incêndio e primeiros socorros, composta por bombeiros civis, nos centros de compras (shopping centers), casas de espetáculos, hipermercados, lojas de departamentos, campi universitários, empresas de grande porte instaladas em imóvel com área acima de três mil metros quadrados e quaisquer outros estabelecimentos que recebam concentração de pessoas em número superior a três mil, para atuar no primeiro combate a incêndio, prevenção e socorro às vítimas, poupando dessa forma, vidas humanas e evitando prejuízos materiais. 

As equipes de corpo de bombeiros deverão ter profissionais capacitados para que possam atuar na prevenção e combate a um princípio de incêndio e que também estejam aptos a prestar os primeiros socorros a possíveis vítimas.

Ninguém está livre de imprevistos e os incêndios fazem parte das chamadas calamidades naturais que podem vir a prejudicar muitas pessoas. As grandes cidades prejudicam a rapidez nos atendimentos do corpo de bombeiros.

Todas as medidas tomadas para a proteção contra incêndios são importantes e devem ser implantadas para que se por acaso acontecer o sinistro, os resultados sejam amenizados pelas ações que forem tomadas preventivamente e com maior rapidez, oferecendo segurança e confiança para a sociedade. 

Da relevância da proposta apresentada, solicito aos nobres pares que votem favoravelmente ao presente Projeto de Lei.
