
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

elaboração e simulação de execução 

de Plano de Emergência Contra 

Incêndio e Pânico nas sedes dos 

órgãos e serviços públicos municipais. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de 

suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica tornada obrigatória a elaboração de Plano de Emergência Contra 

Incêndio e Pânico nas sedes dos órgãos e serviços públicos municipais, assim 

como a organização de treinamento e realização sistemática de simulação da 

execução de cada Plano para facilitar a evacuação com rapidez e segurança dos 

servidores municipais, prestadores de serviços e/ou usuários dos locais atingidos 

por situações de emergência e pânico.  

 

§ 1º  A obrigatoriedade estabelecida por esta Lei abrange as edificações com uso 

pelas reparticões públicas municipais; pelas unidades municipais de saúde e de 

pronto atendimento em saúde; por albergues públicos e habitações coletivas de 

acolhimento  institucional, próprios ou conveniados; por equipamentos culturais; 

e, os locais para reunião de público, cobertos ou descobertos, cercados ou não; 

quando, qualquer dos casos antes referidos, a ocupação simultânea potencial for 

igual ou superior a cem pessoas. 

§ 2º  Mesmo que a ocupação simultânea potencial seja inferior a cem pessoas,             

a obrigatoriedade estabelecida será estendida: 
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I - às edificações de uso público e/ou aos locais de reunião de público que, pela 

sua destinação ou pelos serviços neles prestados ou dispostos à população; 

 

a) sejam predominantemente acessados e/ou ocupados por idosos, crianças, 

adolescentes, ou pessoas com dificuldade de locomoção, por conta de limitações 

físicas e/ou mentais; ou, 

 

b) que contenham em seu interior ou nas proximidades imediatas uma grande 

quantidade de materiais de alta inflamabilidade. 

 

II – ao Centro de Controle de Zoonoses e aos alojamentos públicos de animais, 

para observância aos direitos e aos princípios do bem-estar dos animais. 

 

§ 3º No que se refere às escolas públicas municipais, deverão ser seguidas                               

as disposições da Lei nº 5.890, de 15 de setembro de 2017, sem prejuízo da 

observação, naquilo que couber, do que disposto na presente Lei. 

 

Art. 2º O Plano de Emergência Contra Incêndio e Pânico deverá ser formulado 

por profissional ou empresa habilitada pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Espírito Santo - CREA-ES ou pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Espírito Santo – CAU-ES, seguindo aquilo que dispõem a respeito  

a Norma Regulamentadora nº 23 – Proteção contra incêndios, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, a Lei Estadual nº 9.269, de 21 de julho de 2009, e sua 

regulamentação, dada pelo Decreto nº 2.423-R, de 15 de dezembro de 2009, 

bem como as portarias emitidas e as normas técnicas elaboradas pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, e todas as suas respectivas 

atualizações. 

Art. 3º As avaliações de riscos, os dimensionamentos diversos, as ações e/ou 

outras medidas de segurança previstas no Plano de Emergência Contra Incêndio 

e Pânico estabelecido por esta Lei, inclusive a organização de treinamento e 
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realização de simulação da execução do mesmo plano, deverão ser submetidas à 

análise, preferencialmente por meio de vistoria “in loco”, e aprovação do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 4o  O processo de construção, instalação, reforma, ocupação e/ou uso de 

edificações e locais de reunião que abrangidos por esta Lei por iniciativa do  

Poder Público Municipal, deverá observar: 

 

I - o estabelecido na legislação estadual sobre prevenção e combate a incêndio e 

a desastres e nas normas especiais editadas na forma do art. 2o desta Lei; 

 

II - a maximização das condições de acessibilidade para o favorecimento da 

realização de operações de socorro e evacuação de vítimas; 

 

III - a prioridade para: 

 

a) a utilização de materiais de construção com baixa inflamabilidade; 

 

b) de sistemas preventivos de detecção e combate automático a incêndio; e, 

 

c) a instalação, independentemente da disposição de alarmes de incêndio,                  

de dispositivos táteis, sonoros e luminosos que contemplem as necessidades de 

pessoas com deficiência visual e/ou auditiva; 

 

IV - o atendimento às exigências fixadas no laudo ou em documento similar 

expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, por força do disposto no parágrafo 

único do art. 2º desta Lei. 

§ 1º  Sem prejuízo de outras medidas cabíveis, o laudo referido no inciso IV                

do caput deste artigo poderá exigir a disponibilidade de servidores municipais e 

terceiros prestadores de serviços previamente treinados para agir em situações 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

de emergência, por meio de cursos promovidos ou oficialmente reconhecidos 

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 

 

§ 2º Os cursos previstos no parágrafo anterior deverão instruir sobre a Norma 

Regulamentadora nº 23 – Proteção contra incêndios, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, e as legislações e normas técnicas aplicáveis, e habilitar os servidores 

municipais e terceiros prestadores de serviços a cuidarem da prevenção de 

incendios e acidentes; combaterem princípios de incêndio; e orientarem a adoção 

de comportamentos seguros em situações de incêndio e de pânico e o abandono 

rápido e seguro de todos os ocupantes das edificações de uso público e dos locais 

de reunião de público atingidos por tais ocorrências. 

 

§ 3º Além do disposto neste artigo, cabe ao Poder Público Municipal determinar  

outros requisitos de segurança a serem observados quanto a prevenção de 

situações de incêndio e pânico nas edificações de uso público e nos locais de 

reunião de público, considerando-se, conforme o caso: 

 

I - a acessibilidade, a capacidade de lotação de pessoas e/ou cargas, os 

parâmetros construtivos, o estado de conservação e a idade da estrutura física 

e/ou das instalações elétricas, hidráulicas e de prevenção e combate a incêndios; 

 

II - a distribuição do espaço interno, suas divisões e sua ocupação, e/ou                       

a situação do armazenamento de materiais para uso ou em desuso; 

 

III - a localização, em relação a imóveis que tenham a construção,  a ocupação 

e/ou a utilização vedadas, suspensas ou embargadas, e a áreas de risco de 

desastres; 

 

IV - os tipos de atividades desenvolvidas no local e/ou em sua vizinhança;  
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V - os riscos à incolumidade física das pessoas. 

 

Art. 5º  A Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar realizarão 

fiscalizações e vistorias periódicas nas edificações de uso público e nos locais de 

reunião de público que abrangidos por esta Lei, tendo em vista o controle da 

observância determinações decorrentes dos processos de licenciamento ou 

autorização sob sua responsabilidade e das medidas estabelecidas nos Planos             

de Emergência Contra Incêndio e Pânico respectivos. 

 

§ 1º Constatadas irregularidades nas vistorias previstas neste artigo, serão 

aplicadas as sanções administrativas cabíveis previstas nas legislações estadual e 

municipal, incluindo advertência, multa, interdição, embargo e outras medidas 

pertinentes. 

 

§ 2º Constatadas situações de alto risco pela Prefeitura Municipal ou pelo Corpo 

de Bombeiros Militar, a edificação de uso público ou o local de reunião de público 

deverá ser imediatamente interditados pelo ente público que fizer a constatação. 

 

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar os 

convênios que se fizerem necessários para a perfeita consecução das normas 

estabelecidas por esta Lei, em especial com o Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 7º O Poder Executivo, naquilo que couber, regulamentará a presente Lei                             

no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.  

 

Parágrafo único.  A regulamentação da presente Lei se sujeitará às eventuais 

alterações das legislações referidas no art. 2o, e nas portarias e normas técnicas 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 

 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

Art. 8º As edificações de uso público e os locais de reunião de público que 

compreendidos pelo disposto do art. 1º deverão estar adequados aos termos 

desta Lei no prazo máximo de 12 (doze) meses contados da data de sua 

publicação. 

 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Vila Velha, ES, 20 de fevereiro de 2019.  

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


