
 
 

INDICAÇÃO Nº 320, DE 06 DE JULHO DE 2.017 
 

SENHOR PRESIDENTE 
 

RAFAEL TALARICO, Vereador à Câmara Municipal de 
Guaíra-SP, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, vem indicar o que segue: 

 
Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 

despacho desta Presidência, na forma regimental, a inclusão de capítulo no 
novo Código de Posturas do município, que discipline medidas complementares 
de segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas e edificações, 
vindo tais medidas acompanhadas da presença de: 
 
a) Bombeiros civis nas áreas ou edificações, abertas ou fechadas, publicas ou 
privadas, em que houver grande concentração de pessoas ou atividades de 
risco a vida e ou ao meio ambiente. 
b) Guarda-vidas em parques, clubes e áreas de recreação, lazer ou desporto 
com ambiente aquático liberado ao uso das pessoas, seja este ambiente natural 
ou artificial. 

 
 JUSTIFICATIVA: 
    
Essa indicação se justifica, tendo em vista que Ao se exigir 

equipes de emergência, Bombeiros e Guarda-vidas, em áreas de grande 
concentração de pessoas e ao adotar as Normas Nacionais do CNBC como 
parâmetros, mantemos a lei atualizada e um padrão nacional de excelência 
tanto na formação quanto no exercício da profissão de forma que a fiscalização 
encontre parâmetros atuais com acesso público e gratuito como referência 
adotado ao tema. Segue em anexo minuta de regulamentação sobre o tema. 
 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 06 de julho de 2017. 
 
 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 



 
 

Capítulo ... – Das medidas complementares de segurança em 
prevenção e resposta a emergências em áreas e edificações no âmbito 
do Município 
 
Art. ... – Nas áreas e edificações abrangidas por este capítulo, durante sua 
atividade-fim, fica obrigatória a presença de equipe de prevenção e resposta a 
emergências composta por: 
        
a) Bombeiros civis nas aŕeas ou edificaçoẽs, abertas ou fechadas, públicas ou 
privadas, em que houver grande concentraçaõ de pessoas ou atividades de 
risco a vida e ou ao meio ambiente. 
b) Guarda-vidas em parques, clubes e aŕeas de recreaçaõ, lazer ou desporto 
com ambiente aquat́ico liberado ao uso das pessoas, seja este ambiente natural 
ou artificial. 
 
Art. ... – Para efeito desta Lei, considera-se grande concentraçaõ de pessoas 
para: 
a) Feiras, encontros, shows e eventos artiśticos, religiosos, sociais, culturais, 
educacionais ou esportivos, com duraçaõ determinada ou indeterminado, a 
partir de 1.000 (uma mil) pessoas participantes. 
b) Boates, casas noturnas e congêneres, empresas e instituiçaõ que durante 
sua atividade-fim concentrem a partir de 1.000 (uma mil) pessoas ou a partir 
de 500 (quinhentas) pessoas quando em área fechada em mais de 50% da 
aŕea destinada ao publico haja lotaçaõ igual ou superior a 6 (seis) pessoas por 
metro quadrado. 
c) Outras atividades em edificaçoẽs ou aŕeas, abertas ou fechadas, públicas ou 
privadas com concentraçaõ a partir de 1.000 (uma mil) pessoas participantes 
ou circulaçaõ med́ia diaŕia acima de 1.500 (uma mil e quinhentas) pessoas. 
§ 1 – Consideram-se pessoas participantes, todas as pessoas que estejam no 
local durante sua atividade-fim, independentemente da condiçaõ ou pôr qual 
motivo estejam no local. 
§ 2 - Ficam isentos da obrigatoriedade da presença de Guarda-vidas as piscinas 
e aŕeas aquáticas em imóvel residencial e os locais onde a aŕea aquat́ica esteja 
proibida ao uso. 
§ 3 – Ficam isentos da obrigatoriedade da presença de Bombeiros civis os 
condomińios residenciais que possuam equipamentos e meios de prevençaõ e 
combate a incêndio e equipe voluntaŕia treinada composta por, pelo menos, 
50% dos trabalhadores e ou 20% dos moradores. 
 
Art. ... – Para efeito de implantaçaõ, adequaçaõ e fiscalizaçaõ, o caĺculo e 
dimensionamento de pessoal e equipamentos nas equipes de Bombeiros ou 
Guarda- vidas a que se refere ao Artigo ... , aleḿ das disposiçoẽs legais 
pertinentes, consideram- se os parâmetros da “Norma Nacional CNBC 03-2013 



 
 

Dimensionamento, implantaçaõ e adequaçaõ de serviços de Bombeiros e 
equipes de emergência para municiṕios, empresas e comunidades” e demais 
preceitos do Conselho Nacional de Bombeiros Civis - CNBC Brasil. 
§ 1 - Quando entre o público participante houverem homens e mulheres, as 
equipes de Bombeiros ou Guarda-vidas devem possuir em seus quadros 
profissionais de ambos os gêneros. 
§ 2 - As equipes de Bombeiros civis devem estar em quantidade e ser dispostas 
de forma que em caso de emergência a primeira equipe de resposta chegue a 
qualquer local da edificaçaõ ou aŕea em menos de 4 minutos e no caso de 
Guarda-vidas de forma tal que toda aŕea liberada ao uso esteja assistida. 
§ 3 – Para os parques e aŕeas de conservaçoẽs ambiental, o calculo das 
equipes considera, , aleḿ das disposiçoẽs legais pertinentes, a aŕea a ser 
protegida conforme 
Norma Nacional “CNBC 12-2015 Implantaçaõ e adequaçaõ de serviços e 
equipes de Bombeiros em ambiente natural” do Conselho Nacional de 
Bombeiros Civis – CNBC. 
 
Art. ... - As aŕeas, edificaçoẽs ou eventos abrangidos por este capítulo, 
obrigatoriamente devem possuir um Plano de Prevençaõ, Preparo e Resposta a 
Emergências – P3RE, atendendo as disposiçoẽs normativas nacionais sobre 
Plano de Emergência incluindo a “Norma Nacional CNBC 08-13 P3RE Plano de 
Prevençaõ, Preparo e Resposta a Emergências”. 
§ 1 - O P3RE e ́de responsabilidade do profissional Responsav́el Tećnico pelo 
serviço, com formaçaõ e qualificaçoẽs compativ́eis a responsabilidades e riscos 
locais, com registro regular junto ao respectivo Conselho, devendo prever os 
riscos existentes e possiv́eis no local, mesmo ambientais, naturais ou naõ, 
incluindo rotas de fuga, meios de prevençaõ e combate a incêndio, primeiros 
socorros, integridade do SPDA Sistema de Proteçaõ de Descarga Atmosfeŕica 
(para-raios) e demais itens necessaŕios a proteçaõ e segurança das pessoas no 
local. 
§ 2 - Antes do inićio das atividades-fim nos locais abrangidos por este capítulo, 
deve ser informado ao público participante sobre condiçoẽs de segurança 
quanto a rotas de fuga, meios de alarme, locais de extintores, posicionamento 
da equipe e pontos de atendimento em casos de emergência. 
 
Art. ... - Para efeito de fiscalizaçaõ e concessaõ de autorizaçaõ ou alvara ́ de 
funcionamento, para empresas ou instituiçoẽs que explorem a aŕea de 
prevençaõ e resposta a emergências, aleḿ das disposiçoẽs legais pertinentes, 
consideram-se as Normas Nacionais e demais publicaçoẽs do Conselho Nacional 
de Bombeiros Civis – CNBC Brasil. 
§ 1 - As empresas ou instituiçoẽs de ensino profissionalizante na aŕea de 
Bombeiros e Guarda-vidas, devem possuir profissional com inscriçaõ como 



 
 

Responsav́el Tećnico por Ensino RTE em situaçaõ regular junto ao respectivo 
Conselho. 
§ 2 - As empresas ou instituiçoẽs de prestaçaõ de serviços e maõ de obra nas 
aŕeas de Bombeiros e Guarda-vidas devem possuir profissional Responsav́el 
Tećnico pelo Serviços RTS em situaçaõ regular junto ao respectivo Conselho. 
 
Art. ... – As empresas privadas e órgaõs públicos cujo público no periódo de um 
dia seja igual ou superior a 1.000 (um mil) pessoas e as academias e locais 
destinadas a atividade fiśica de med́ia ou alta intensidade que comportem mais 
de 500 (quinhentas) pessoas devem dispor de Aparelho Desfibrilador 
Semiautomat́ico DEA. 
§ 1 - O equipamento DEA deve estar em quantidade e disposiçaõ tal que em 
caso de socorro a emergência cardiáca um DEA chegue em qualquer local da 
planta em menos de 4 minutos. 
§ 2 – Os responsav́eis pelos locais onde houver DEA, devem prover treinamento 
anual de capacitaçaõ em socorro ao ataque e parada cardiáca e uso do DEA a, 
pelo menos, 40% de todos os trabalhadores do local ou a, pelo menos, 20% 
dos trabalhadores caso haja equipe de Bombeiros ou posto médico durante 
todo periódo de funcionamento ou atividade-fim. 
§ 3 – Os cursos referidos no §2 devem atender tambeḿ aos requisitos 
publicados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas e Desenvolvimento em 
Prevençaõ e Resposta e Emergências IPRE. 
 
Art. ... – Na ausência ou insuficiência de serviço público estadual, o municiṕio 
podera ́ instituir Serviço Municipal de Bombeiros Civis ou firmar convênio com 
órgaõ ou serviço público ou associaçaõ ou instituiçaõ para prestaçaõ destes 
serviços em seu território. 
Paragrafo único: O Municiṕio podera ́constituir Secretaŕia de Controle do Uso de 
Áreas e Imóveis para fiscalizaçaõ e aplicaçaõ das sançoẽs previstas ou atribuir 
tal competência a outro órgaõ ou estrutura municipal ja ́existente ou que venha 
a ser constituida. 
 
Art. ...  – A observância deste capítuloi torna-se requisito obrigatório para 
concessaõ, manutençaõ ou renovaçaõ de alvara ́ ou autorizaçaõ para 
funcionamento no municiṕio e naõ substitui ou desobriga a observância de 
demais legislaçoẽs relacionadas a proteçaõ, prevençaõ e resposta a 
emergências. 
 
Art. ... - As edificaçoẽs e aŕeas teraõ carência de 1 (um) ano e as organizadoras 
e produtoras de eventos teraõ carência de 180 (cento e oitenta dias) para 
adequaçaõ aos requisitos deste capítulo. 


