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PROJETO DE LEI Nº 10/2015, de 01 de junho de 2015. 
 
 

Dispõe sobre o serviço de Bombeiro Civil e dá outras providências. 
  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 
  
Art. 1º - Esta lei regula as atividades de Bombeiro Civil, estabelecendo critérios mínimos para 
sua formação e prestação de serviços no município e fixa as exigências mínimas de segurança, 
para o funcionamento de estabelecimentos e/ou eventos de grandes concentrações públicas. 
   
Art. 2º - Para os fins dispostos nesta Lei, considera-se: 
 

I- Área de risco: O ambiente externo à edificação, que contém armazenamento de produ-
tos inflamáveis, combustíveis e /ou instalações elétricas e de gás; 
 

II- Casas de shows e espetáculos, empreendimentos destinados à realização de shows ar-
tísticos e/ou apresentação de peças teatrais e de reuniões públicas, em locais cuja ca-
pacidade de lotação seja superior a 1.000 (mil) lugares; 

 
III - Bombeiros civis: Aqueles que, habilitados nos termos da Lei Federal 11.901 de 12 de 
janeiro de 2009, exerçam em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e 
combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou pú-
blicas, sociedade de economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços de 
prevenção e combate a incêndios. 

  
Art. 3º - É obrigatória a existência do serviço de bombeiros civis em conformidade com a Lei 
Federal nº 11.901 de 12 de janeiro de 2009, em todos os estabelecimentos e/ou eventos de ex-
pressiva concentração pública, no âmbito do município, nos termos desta Lei. 
  
Parágrafo único - O número de bombeiros civis, por edificação ou evento, será definido na regu-
lamentação desta Lei, levando-se em conta a metragem da área e a circulação de pessoas no local. 
  
Art. 4º - Os estabelecimentos instalados no município, desde a expedição do Alvará de funcio-
namento pelo poder publico, deverão obedecer ao número mínimo de bombeiros civis, de acordo 
com o previsto na norma técnica da ABNT.NBR 14.608. 
  
Art. 5º - Os parques, clubes e áreas de recreação, que possuam piscinas ou áreas de rio, lagoas e 
açudes abertas ao uso público, devem manter durante o período de funcionamento, efetivo de 
bombeiros civis para segurança dos usuários. 
 Parágrafo único - Estão isentas as piscinas residenciais e as de condomínios residenciais, desde 
que não excedam área superior a 500m2 (quinhentos metros quadrados). 



  
Art. 6º - Os órgãos públicos, observadas as normas de contratação de servidores públicos ou ter-
ceirização de serviços, deverão enquadrar-se nas disposições desta Lei e sua regulamentação. 
  
Art. 7º - Todos os eventos de grande concentração popular, a serem realizados no âmbito do mu-
nicípio, que necessitem de um Alvará de funcionamento, devem possuir um responsável técnico 
pela segurança contra incêndio e pânico. 
  
Art. 8º - Durante o processo de concessão do Alvará de funcionamento, para realização de even-
tos de grande concentração popular, a administração municipal instruirá o interessado a requerer 
consulta prévia junto ao corpo de bombeiros militar do estado do Rio Grande do Norte, para vis-
toria das instalações, visando o cumprimento das exigências básicas de segurança contra incên-
dios e pânico. 
  
Art. 9º - Compete aos Bombeiros Civis: 
 
I- Ações de prevenção: 
 

a) Avaliar os riscos existentes; 
 

b) Elaborar relatórios das irregularidades encontradas; 
 

c) Treinar a população para o abandono da edificação; 
 

d) Inspecionar periodicamente os equipamentos de proteção; 
 

e) Planejar com antecedência os exercícios necessários à proteção contra incêndio e pânico 
nas instalações onde atuam; 
 

f) Planejar ações de prevenção de incêndio e acidentes em geral; 
 

g) Vistoriar as válvulas de controle do sistema de chuveiros automáticos fixos e moveis e dis-
positivos similares de outros equipamentos; 
 

h) Implementar planos de combate a incêndio e abandono de área, para as instalações onde 
atua. 
  
II- Ações de emergência: 
  

a) Identificar a situação de ameaça ou risco de acidentes nas áreas de sua atuação; 
 

b) Auxiliar no abandono da edificação: 
 

c) Prestar os primeiros socorros a feridos e acionar imediatamente o corpo de bombeiros mi-
litar; 

 
d) Verificar, constantemente, a situação dos sistemas de isolamento acústico, ruídos, sinali-

zação, iluminação, alarmes e portas de emergências; 
 

e) Combater os princípios de incêndios em sua fase inicial na edificação e em suas imedia-
ções; 

 
f) Atuar no controle de pânico; 
g) Prestar os primeiros socorros; 

 
h) Realizar a retirada de materiais, para reduzir as perdas patrimoniais devido a sinistros; 



 
i) Interromper o abastecimento de energia elétrica e gás, quando da ocorrência de sinistro ou 

em qualquer momento em caso de perigo; 
 

j) Estar sempre em condições de auxiliar o corpo de bombeiros militar do estado. 
  
Art. 10º - Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura a fiscalização das atividades 
referentes às escolas de formação de bombeiros civis no município. 
  
Art. 11º - As escolas de formação de bombeiro civil, só poderão funcionar no âmbito municipal 
se estiverem credenciadas pelo órgão estadual competente. 
  
Art. 12º - O bombeiro civil somente poderá exercer a função no município, se possuir o certifica-
do de formação do curso, expedido por escola credenciada. 
 . 
Art. 13º - O descumprimento das normas dispostas nessa Lei sujeita o infrator às seguintes pena-
lidades, a serem aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das ações penais e civis 
cabíveis: 
 
I – Advertência; 
 
II - Multa, a ser definida de acordo com o numero de empregados, tendo como base o valor mí-
nimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) por empregado. Em caso de reincidência, o valor será dobra-
do. 
 
III - Interdição do estabelecimento; 
 
IV - Proibição de atividade; e 
 
V - Revogação da autorização ou de alvará de funcionamento. 
 
Art. 14º - O prazo para que seja sanada a irregularidade é de, no máximo, 30 (trinta) dias, após o 
recebimento de advertência ou multa. 
  
Art. 15º- É de responsabilidade da Prefeitura Municipal a fiscalização e aplicação das penalida-
des mencionadas nesta Lei. 
  
Art. 16º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. 
 

 
Sala das sessões, em João Câmara, 01 de junho de 2015. 

 
 
 
 
 

ALDO TORQUATO                                                                                                                             
VEREADOR - PT 

 

 

 

 

 


