
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A INSTITUIR A 
BRIGADA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS E DE PRIMEIROS 
SOCORROS NA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO, NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir no município de Vila 
Velha a “Brigada Municipal de Proteção Contra Incêndio e de Primeiros Socorros” na 
rede municipal de ensino, vinculada à Secretaria de Educação.  

Art. 2º A Brigada Municipal de Proteção Contra Incêndio compete agir na prevenção 
e combate a incêndios, abandono de área e primeiros socorros, visando, em caso de 
sinistro, proteger a vida, o patrimônio e reduzir os danos nas escolas da rede 
municipal de ensino, atuando nas escolas de modo preventivo, através de 
treinamentos a funcionários, professores e alunos. 

Parágrafo único. A Brigada Municipal de Proteção Contra Incêndio atuará sobre:  

I – a capacitação de servidores municipais visando a prevenção e combate a incêndio; 
e  

II – a ministração de palestras ligadas à educação, sobre o sistema de segurança de 
prevenção e combate a incêndio, em escolas.  

Art. 3º Serão designados para atuar na Brigada Municipal, na condição de 
brigadistas, servidores municipais, que atendam às Instruções Técnicas específicas.  

§ 1º A Brigada Municipal de Incêndio será composta por servidores municipais a 
serem designados por indicação do Chefe do Poder Executivo.  

§ 2º Fica assegurado ao servidor, no efetivo exercício da atividade especial de 
brigadista, a percepção de cada dia trabalhado como brigadista, 01(um) dia de folga. 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha, 29 de março de 2019. 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador Líder PR  



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O objetivo do presente projeto de Lei é de autorizar o Poder Executivo Municipal a 
instituir brigada de proteção contra incêndios na Rede Municipal de Ensino, com a 
proposta de promover a conscientização e a capacitação de suas comunidades 
escolares, de modo a construir uma cultura de prevenção e proporcionar aos alunos e 
funcionários condições mínimas para enfrentamento de situações emergenciais, além 
de promover orientação e treinamento sobre os riscos de incêndio no ambiente 
escolar e de como proceder diante de ocorrências eventuais de emergência.   

Além disso, visa a adequação dos edifícios em que funcionam as escolas às exigências 
do Corpo de Bombeiros, principalmente em relação a alguns requisitos básicos de 
segurança, como número e alocação correta de extintores, troca de cargas vencidas, 
sinalização de emergência e iluminação de emergência. 

Em se tratando do município de Vila Velha, as escolas municipais, além de não terem 
nenhum programa de conscientização e treinamento contra incêndio, também não 
possuem requisitos básicos de segurança, do ponto de vista operacional, como 
identificação adequada por parte dos servidores que atuam nas escolas, de tipos de 
extintores e seu correto manuseio, conhecimento e identificação de sinalização de 
emergência, iluminação de emergência, condução mais segura dos alunos no caso de 
possíveis ocorrências e outros detalhes relacionados a medidas preventivas de 
proteção contra incêndios no ambiente escolar.   

A adaptação do espaço físico escolar às normas e resoluções, bem como a formação 
de uma cultura de proteção são essenciais para proteger a vida dos ocupantes das 
edificações, além de dificultar a propagação do incêndio, reduzir os danos ao meio 
ambiente e ao patrimônio, propiciar meios de controle e extinção de incêndio e dar 
condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros. 

Sendo assim, a presente proposta tem como escopo gerar inicialmente um 
levantamento da percepção de risco e do comportamento que alunos e professores 
têm diante de um incêndio nas escolas municipais da Cidade, constituindo uma 
forma de se obter um quadro inicial da situação das escolas. É também uma 
importante ferramenta para guiar políticas públicas e auxiliar na criação e 
aperfeiçoamento de programas e outras estratégias de prevenção contra incêndios. 

Por todo exposto, contamos com o total apoio dos Ilustres Pares desta Casa 
Legislativa, para a aprovação do referido Projeto de Lei.  

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador Líder PR  


