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Jardinopolis, 16 de juiho de 2018. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Exceléncia, a elevada 

deliberacão dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei que Estabelece diretrizes sobre 
medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificacöes e 
areas de reunido de pOblico e dá outras providências. 

Registro que a presente proposiço regulamenta as disposiçoes fixadas na Lei Federal 

n2  13.425, de 30 de marco de 2017, chamada "Lei Kiss" que remete a tragedia da boate Kiss na 

cidade Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Visa, assim, estabelecer normas e medidas de segurança 

de prevençâo e conibate a incendio e desastres em estabelecimentos, nas edificaçOes, areas de 

reunião, estruturas e areas de risco, no âmbito do MunicIpio de Jardinopolis/SP. 

0 Projeto de Lei em pauta estabelece medidas de segurança contra incendio e pânico 

as edificacöes publicas e privadas, as areas de risco e de aglomeracâo de publico e todas as 

realizaçoes de eventos prograrnados, devendo as medidas ser observadas: na construço, na 

fabricaçâo e na reforma de uma edificação; na mudança de ocupaçäo ou de uso; na ampliaçâo da 

area construida ou no aumento da altura da edificacao. 

Ademais, prevê a norma que na falta de cumprimento das medidas de segurança 

estabelecidas enseja a aplicaçäo de penalidades, como advertencia, multa, interdição, cassação do 

Auto de Vistoria, ou seja, condicionante para aprovaçâo de projetos de instalacoes preventivas o 

cumprimento das regras de seguranca, destacando que infracoes e multas serâo regulamentadas 

pelo Poder Executivo Municipal. 

Trata-se, assim, de proposiçäo de inequlvoco interesse püblico, voltada para a 

criação de normas e medidas de seguranca contra incendio e pânico em edificacoes e areas de risco, 

bem como para a melhoria da qualidade da prestacao de servicos a populacão da cidade e distrito de 

Jurucé. 

Vale ressaltar, entretanto, se o prefeito deixar de tomar as providencias necessárias 

para garantir a observância das normas dessa matéria (art. 13 da "Lei Kiss"), incorrerâ no crime de 

improbidade administrativa segundo os ditames do art. 11 da Lei n 2  8.429/92. 

Assim, sabedor de que este tambem é o objetivo desta Casa de Leis, solicito a analise 

e aprovaçâo do Projeto de Lei, dentro dos prazos legais. 

Aproveitamos a oportu dade para renovar a Vossa Excelencia e demais nobres 
Vereadores, os nossos mais sincer pr testoIdje$ma, consideraçäo e apreço. 

I Th 
Dr. 

A Sua Exceléncia o Senhor I 
JOSE EURIPEDES FERREIRA 
Presidente da CAmara Municipal 
FIESTA 
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PROJETO 	DE 	LET N.° 044/18 
=De 16 de Juiho de 2018= 

"ESTABELECE DIRE TRIZES SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENcAO E COMBATE A 
INCENDIO if A DESASTRES EM 
ESTABELECIMENTOS, EDIFIcAcÔEs if 

AREAS DE REUNIAO  DE PUBLICO if DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS":::::::::::::::: 

O SENHOR Dr. 30A0 CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Cârnara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 
o Projeto de Lei fl. 0  044/18, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e 

CAPiTULO I 
DIsPosIçôEs PRELIMINARES 

Art. 10- Esta Lei regulamenta as disposiçôes fixadas na Lei Federal no 13.425, 
de 30 de marco de 2017, que estabelece normas e medidas de segurança de 
prevençäo e combate a incêndio e desastres em estabelecimentos, nas 
edificaçôes, areas de reuniäo, estruturas e areas de risco, no ârnbito do Municipib 
de Jardinópolis/SP. 

§ 10_ Submetem-se as medidas de segurança contra incêndio e desastres as 
edificaçôes püblicas e privadas, as estruturas, as areas de riscos e de 
aglomeração de pUblico, assim coma toda a realizaçào de eventos programados, 
conforme defiriiçôes constantes nesta Lei. 

§ 20- As exigências desta Lei abrange estabelecimentos, edificaçöes de comércio 
e serviços e areas de reuniâo de püblico, cabertos ou descobertos, cercados cu 
näo, corn ocupação simultânea potencialigual ou superior a cern pessoas, assim 
coma rnesmo que a ocupação sirnultânea potencial seja inferior a cern pessoas, 
as normas previstas sero estendidas acs estabelecirnentos, edificaçöes de 
cornércio e serviços e areas de reunião de püblico, que, pela sua destiriação 
sejarn acupados predorninanternente par idosos, crianças Cu pessoas corn 
dificuldade de Iocomoçào ou contenham em seu interior grande quantidade de 
material de alta inflarnabilidade. 

Art. 20- Passa a ser exigido no Municipio de Jardinápolis/SP., a cumprimento das 
disposiçôes contra incêndio e desastres conternpladas pela Legislação Estadual 
que contem exigéncias estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar e 
observadas par esta Lei. 

Art. 30- 0 proprietário Cu respansavel pelo uso do irnOvel é obrigado a rnanter 
as rnedidas de proteção contra incêndio e desastres de acorda cam a projeto 
aprovado, bern como cumprir fielmente a estabelecida por esta lei, independente 
das responsabilidades civis e penais cabiveis. 
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Art. 40- As instalaçöes e as areas de risco deverâo satisfazer condicôes mmnimas 
para que sua população possa abandoná-Ios, em casos de incêndio, 
completamente protegidas em sua integridade fisica e para permitir o fácil 
acesso de auxullo externo para o combate ao fogo e a retirada da população. 

§ 10_ Os imóveis referidos neste artigo deverão satisfazer as normas da 
Associaçâo Brasileira de F4ormas Técnicas e Legislação Estadual que contém as 
exigências estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar quanta a largura de 
portas, escadas, acessos e saldas de ernergência. 
§ 20- As edificaçôes já existentes dever-se-go adaptar as exigências de 
segurança, mediante execução de obras e serviços considerados necessários 
para garantir a segurança na sua utihzação, acaso não tenham proteção contra 
incêndio e demais condiçöes de segurança. 

Art. 5 0- As exigências das medidas de segurança contra incêndio e desastres 
nas edificaçôes, estruturas e areas de risco visam atender aos seguintes 
objetivos: 

I. Proteger a vida e a integridade dos ocupantes das edificaçöes, estruturas e 
Areas de risco em caso de incêndio; 

II. Prevenir e combater a propagaçào de incêndios, reduzindo danos ao meio 
ambiente e ao patrimônio; 

III. Proporcionar melos para controlar e extinguir incêndios; 
IV. Fortalecer a atuacão do Corpo de Bombeiros Militar, a fim de garantir as 

condicäes necessárias as operaçöes voltadas para o adequado 
atendimento das medidas de segurança contra incêndio e pânico nas 
edificaçôes e areas de risco. 

Art. 60- Caberá ao Corpo de Bombeiros a aprovação de projetos de proteçâo 
contra incêndio e desastres e a liberação do Auto de Vistoria necessário ao fiel 
cumprimento das exigências contidas nesta lei. 

Art. 7 0- 0 Municipio poderâ celebrar convênio corn o Estado de São Paulo, cujo 
objeto seja o estabelecimento de condiçöes para a prestação de servicos de 
prevenção e extinçâo de incêndios e desastres, busca e salvamento e outros que, 
por sua natureza, insiram-se no âmbito de atuaçâo do Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo. 

Parágrafo ünico- Acaso não celebrado o convênio mencionado no caput para 
prestação de servicos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, as 
atividades de segurança contra incêndio e desastres seräo exercidas pela 
Unidade que atenda operacionalmente a MunicIpio. 

Art. 8°- 0 alvará municipal para funcionamento somente seré concedido após 
aprovação de projeto de proteção contra incêndio, quando exigidos pela 
legislaçäo, sem embargo das demais medidas administrativas. 

CAPITULO XI 
DAS DEFINIçÔES 

Art. 90- Para fins desta Lei Municipal, consideram-se: 

	

I. 	Altura da edificação: 
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a) pare fins de exigências das medidas de segurança contra incêndio e 
pânico, é a medida em metros do piso mais baixo ocupado 80 piso do 
óltimo pavimento; 

b) pare fins de salda de emergência, é a medide em metros entre a ponto 
que caractérize a salde do nIvel de descarga eo piso do Ultimo 
pavimento, podendo ser ascendente ou descendente; 

II. Area construlda - somatório de todas as areas ocupáveis e cobertas de 
ume edificação; 

III. Ampliação: é a eumento de area construide da edificacão; 
IV. Análise: é o ato de verificação das exigências das medidas de segurança 

contra incêndio e pânico des edificeçôes, estruturas e areas de risco, no 
processo de seguranca contra incêndio e pânico; 

V. Andar: é a volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou 
entre o pavimento e o nIvel superior a sua cobertura; 

VI. Area da edifica(;ão: é a somatOrio da area construlda de uma edificação e a 
area a ser construlda, conforme projeto; 

VII. 	Area de risco: é o embiente de edificação que contenha: 

a) fabrica(;ão, armazenamento, comercialização, transporte e manuseio de 
produtos inflamáveis, combustiveis e explosivos ou de produtos 
perigosos; 

b) instalaçôes elétricas, radioativas ou de gas; 
c) concentração de pessoas; 
d) edificios geregem; 
e) vasos sob pressão; 
f) terminais e centros de distribuigão; 
g) presIdios, unidades de saOde e educacionais; 
h) outros estabelecimentos cuja atividade ou natureza envolva perigo 

iminente de propageção de fogo ou explosâo, ou que posse causer 
danos a vida oU a propriedade; 

VIII. Atico: é a parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar 
méquirias, caixas de água e circulação vertical; 

IX. Auto de Vistorie do Corpo de Bombeiros Militer: é o docurnento emitido 
pelo Corpo de Bombiros do Estado de São Paulo certificendo que, durante 
a vistoria, a edificação possula as condicôes de segurança contra incêndio 
e pânico, previstas pela legislação e constantes no processo, 

• estabelecendo um perlodo de revelidação; 
X. Autorização pare Adequação: 6 0 documento emitido pelo Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo, autorizando a execução das medidas 
compensatOrias formalmente exigidas, dentro do prazo fixado, na 
edificacâo, estrutura ou area de risco, pare que seje considerada corn 
condiçöes setisfetOries de segurança contra incêndio e pânico, pare todos 
os fins; 

XI. Cerge de incêndio: é e some des energies celorIfices possIveis de serem 
liberadas pela combustão complete de todos as meterieis combustIveis 
contidos em urn espaco, inclusive o revestimento des paredes, divisárias, 
pisos e tetos; 

XII. Compartimentação: são medidas de proteção passive, constituldes de 
elementos de construcão resistentes ao fogo, destinados a evitar ou 
minimizer e propagação do fogo, calor e gases, interna ou externamente 
ao edificio, no mesmo pavimento ou pare pavimentos elevados 
consecutivos; 
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XIII. Edificaçâo: é a area efetivamente utilizada do irnávei, de forma 
permanente ou provisória, de alvenaria, madeira ou outro material 
construtivo, destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalacão, 
equipamento ou material; 

XIV. Edificaçâo existente: é a edificação ou area de risco construlda ou 
regularizada anteriormente a publicação desta Lei, corn documentação 
comprobatória de sua conformidade corn as especificacöes técnicas entâo 
exigidas, desde que maritidas a area e a ocupaçâo da época; 

XV. Edificacâo térrea: é a construçâo de urn pavimento, podendo possuir 
mezaninos, cujo somatário de areas deve ser menor ou igual a 1/3 (urn 
terco) da area do piso de pavimento; 

XVI. Emergência: é a situação crItica e fortuita que representa perigo a vida, ao 
meio ambiente e ao patrimônio, decorrente de atividade humana ou 
fenômeno da natureza que obriga a urna rápida intervençâo operacional; 

XVII. Estrutura: instalação permanente ou provisória, utilizada em apoio para Os 

mais diversos fins e ocupaçöes; 
XVIII. Evento programado: qualquer acontecirnento que gere concentracão de 

pUblico, a exemplo de apresentacôes cênicas e musicais, atraçôes 
esportivas, circos, parque de diversôes, shows pirotécnicos e outros 
similares, podendo ser momentâneo, quando realizado em horas, e 
continuado, quando realizado em dia; 

XIX. Ocupacão: é a atividade ou a tipo de usa de uma edificaçâo, estrutura ou 
area de risco; 

XX. Ocupação mista: é a edificação, estrutura Cu area de risco que abriga mais 
de urn tipo de ocupação; 

XXI. Ocupacão predominante: é a atividade ou usa principal exercido na 
edificação, estrutura ou area de risco; 

XXII. Medidas de segurança contra incêndio e pânico: é o conjunto de 
dispositivos ou sistemas a ser instalado nas edificaçöes, estruturas e areas 
de risco, necessário para evitar o surgimento de urn incêndio, limitar sua 
propagação, possibilitar sua extinçào e ainda propiciar a protecão a vida, 
ao rneio ambiente e ao patrimônio; 

XXIII. NIvel de descarga: é a nIvel no qual uma porta externa conduz a urn local 
seguro para o exterior; 

XXIV. Pavimento: é a piano de piso; 
XXV. Pesquisa de incêndio: consiste na apuracão das causas, desenvolvimento e 

consequências dos incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar 
rnediante exame técnico das edificaçôes, estruturas, areas de risco, 
materials e equipamentos, no local ou em laboratório especializado; 

XXVI. Prevençãa de incêndio: é a conjunto de medidas que visam a evitar o 
incêndio, permitir a abandono seguro dos ocupantes da edificação, 
estrutura e areas de risco, dificultar a propagação do incêndio, 
proporcionar meios de controie e extinção do incêndio e permitir o acesso 
das operaçôes do Corpo de Bornbeiros Militar; 

XXVII. Processo de segurança contra incêndio e pânico: sucessào de atos 
destinados a apresentar a documentação que comprove a atendimento aos 
elementos forrnais exigidos pelo Corpo de Bombeiros Militar, concernentes 
as medidas de segurança contra incêndio e pânico de uma edificaçâo, 
estrutura e areas de risco, que devem ser projetadas para avaliaçâo; 

XXVIII. Reforma: são as aiteraçöes nas edificacôes, estruturas e areas de risco 
sem aurnento de area construlda; 
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XXIX. R.esponsável técnico: é o profissional habilitado para elaboracão ou 
execuçäo de atividades relacionadas a seguranca contra incêndio e pânico, 
devidamente cadastrado pelo Corpo de Bombeiros Militar; 

XXX. Risco especIfico: situaçâo que proporciona uma probabilidade aurnentada 
de perigo a edificação, estrutura ou area de risco, tais corno caldeira, casa 
de 	máquinas, 	incineradores, 	centrals 	de 	gas 	combustIvel, 
transform adores, fontes de igniçào e outros; 

XXXI. P150: é a superficie superior do elemento construtivo horizontal sobre a 
qual haja previsão de estocagem de materials ou onde os usuàrios da 
edificaçäo tenham acesso irrestrito; 

XXXII. Seguranca contra incêndio e pânico: é 0 conjunto de acöes e recursos 
internos e externos a edificação, estrutura e areas de risco que permite 
controlar a situação de incêndio; 

XXXIII. Subsolo: é o pavimento situado abaixo do perfil do terreno, exceto o 
pavimento que possua ventilação natural para o exterior, corn area total 
superior a 0,006m 2  (seis milésirnos de metro quadrado) para cada metro 
cübico de ar do compartimento, e tiver sua laje de cobertura acima de 
1,20m (urn vIrgula vinte metros) do perfil do terreno; 

XXXIV. Vistoria: é a ato de verificar o cumprirnento das exigências das medidas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificaçôes, estruturas e areas de 
risco, em inspeçäo no local. 

CAP±TULO III 
DO PLANEJAMENTO 

Art. 10- 0 planejarnento urbano a cargo dos MunicIpios deverá observar normas 
especiais de prevencão e combate a incêndio e a desastres para locals de grande 
concentraçâo e circulaçâo de pessoas, editadas pelo Poder Püblico Municipal, 
respeitada a legislaçâo estadual pertinente ao tema. 

§ 10_ As normas especials previstas no caput deste artigo abrangem 
estabelecimentos, edificaçôes de comércio e serviços e areas de reunião de 
püblico, cobertos ou descobertos, cercados ou nâo, corn ocupa(;ão simultânea 
potencial igual ou superior a cern pessoas. 
§ 20- Mesrno que a ocupa(;ào sirnultânea potencial seja inferior a cem pessoas, 
as norrnas especials previstas no caput deste artigo serão estendidas aos 
estabelecirnentos, edificaçôes de cornércio e serviços e areas de reunião de 
püblico em que: 

	

I. 	Pela estrutura fisica ou pelas peculiaridades das atividades desenvolvidas, 
haja restriçôes a existência de mais de uma direçäo no fluxo de saIda de 
pessoas; 

	

H. 	Pela sua destinacäo: 
a) sejam ocupados, predominantemente, por idosos, crianças ou pessoas 

com dificuldade de locomoção; ou 
b) contenham em seu interior grande quantidade de material de alta 

I nfl ama bi lid ade. 
§ 

30.. Desde que se assegure a adoço das medidas necessárias de prevenção e 
combate a incêndio e a desastres, ato do Prefeito Municipal poderá conceder 
autorização especial para a realização de eventos que integram o patrimônio 
cultural local ou regional. 
§ 40- As medidas de prevençâo referidas neste artigo serão analisadas 
previamente pelo Corpo de Bombeiros Militar, corn a realizacão de vistoria in 
Joco. 
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§ 50_ Nos locais onde nâo houver possibUidade de reaflzaçâo da vistoria pelo 
Corpo de Bombeiros Militar, a anãlise des medidas de preveriçâo ficará a cargo 
da equipe técnica da Prefeitura Municipal corn treinamento em prevencâo e 
combate a incêndio e emergencies. 
§ 60- As disposiçôes deste artigo aplicam-se, também, a irnóveis püblicos ou 
ocupados pelo Poder PUblico e a instalaçôes temporaries. 

CAP!TIJLO IV 
DAS REUNIÔES PUBLICAS 

Art. 11- Os edifIcios destinados a Reunião Püblica deverâo satisfazer condiçöes 
mmnimas pare que sua população posse abandoná-los em caso de incêndio, 
completamente protegida em sue integridade fIsica. 

§ jO_ obrigatória a fixaçâo em local visivel, na entrada do estabelecimento, de 
placa indicative da lotaçäo maxima permitida por arnbientes, bem como planta 
de risco da edificação detalhando as saldas e emergência, corn as dirnensôes de 
acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar. 
§ 20- As saidas de emergência deverâo obedecer a Legislação Estadual de 
proteçäo contra incéndlo vigente. 

Art. 12- Na via püblica, defronte a entrada principal da edificação ou local de 
reuniião póblica, onde é perrnitido estacioriar, deverá ser reservada area pare 
estacionamento de veIculos de emergéncia, no horário do evento. 

Art. 13- As edificaçôes que exigem Brigade de Emergência, de acordo corn a 
legislaçäo do Corpo de Bombeiros Estadual, deverâo ter seu pessoal treinado e 
capacitado pare utilizaçâo des saldas de ernergência e dos equiparnentos de 
protecâo contra incêndio, observadas as necessidades e peculiaridades de cada 
edificação e atividades. 

CAPITULO V 
DAS INFRAç6E5 

Art. 14- Considera-se infraçäo a desobediência ou a inobservância ao disposto 
nas normas legais, regulementares e outras que, por qualquer forma, se 
destinarn a proteçâo contra incêndio. 

Art. 15- Responderá pela infração quem, de qualquer rnodo, cometer ou 
concorrer pare sua prática ou dela se beneficiar. 
Parágrafo ünico. Exclui a imputaçâo de infração, a cause decorrente de força 
rnaior ou proveniente de eventos naturais ou circunstâncias imprevisiveis que 
vierem determiner avaria ou alteração nos sisternas de proteçào contra incêndio. 

Art. 16- As infraçôes serâo apuradas em procedirnento adrninistrativo. 

Art. 17- As infraçôes de natureza de proteçâo contra incêndio serâo punidas 
corn uma ou mais penalidades seguintes, sem prejuIzo des sancöes penais 

cabIveis. 
I. Notificacão 

II. Interdiço. 
III. Multa 



R1titUra Muni cipa1 bt 3Jathinâpntis 
	

fl: 	 - 

	

JARDmUPOLIS—SP 	 PIei 044-18—fls. 9 

CAPITULO VI 
DAS IqOTIFIcAçOES 

Art. 18- Quando se observer irregularidades será concedido ao proprietário ou 
responsável pelo uso o prazo de 10 (dez) dies üteis pare regularizaçâo junto ao 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ou Unidade Técnica do MunicIpio. 

§ 10- Decorrido o prazo acima, se a edifica(;ão possuir o a devida adequação e 
regularização, este iniciará o processo de interdição e comunicará ao proprietário 
ou responsável. 
§ 20- Caso não seja protocolado pelo interessado, no prazo de 05 dies üteis, 
pedido de reconsideração do ato, a interdição deve ser publicada em DOM - 
Diàrio Oficial do MunicIpio. 

CAP!TULO VII 
DA INTERDIçAO 

Art. 19- Nos casos em que a infração exigir a pronta acão de autoridade de 
proteção contra incêndio visando a segurança póblica, a penalidade da interdição 
deverá ser aplicada de irnediato, sem prejuizo de outras eventualmente cabIveis. 

Art. 20- São irregularidades passIveis de interdi(;ão: 

	

I. 	Saida de Emergência: 
a) Inexisténcia; 
b) Fecharnento corn grades, cadeados, etc.; 
c) Inexistência de guarda-corpo e corrimão nas escadas; e, 
d) Obstruidas. 

	

II. 	Ausência de sinalização de rota de fuga; 

	

III. 	Ilurninacão de ernergéncia: 
a) Sistema não existe ou não funciona; 
b) Diversas Iâmpadas queimadas nas rotas de fuga; e, 
c) Ausência de lurninárias nas saidas de emergência. 

	

IV. 	Extintores: 
a) Auséncia de extintores na edificação; e, 
b) Parte dos equiparnentos está descarregado ou com carga vencida; 

V. 0 sistema de alarme do incêndio não funciona; 
VI. 0 sistema de detecção de incêndio não funciona; 

	

VII. 	Hidrantes: 
a) Sistema não funciona; e, 
b) Ausência de esguichos, rnangueira e chaves em diversos hidrantes. 

VIII - Inspeção visual de Instalaçöes Elétricas: 
a) Fiaçôes aparentes; 
b) Partes energizadas aparentes; e, 
c) Quadros elétricos sem tampa de proteção. 

VIII. Cilindros de GLP - Gas Liquefeito de Petróleo localizado em desacordo com 
as normas vigentes; 

IX. Produtos Perigosos - atividade de manipulação, armazenamento 
produção em desacordo corn as normas vigentes; 

X. Outros riscos - perigos evidentes que cornprometarn a integridade fIsica 
des pessoas. 
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Parégrafo ünico- Na ocorrência de irregularidades, fora do horãrio de 
expediente da Prefeitura Municipal, a Corpo de Bombeiros ou Unidade Técnica do 
MunicIpio acionarã a Defesa Civil que providenciará a irnediata interdicâo do local 
e, em seguida, cornunicará a Secretaria Municipal Obras e Serviços Püblicos que 
emitirá o termo de interdiçào. 

Art. 21- Compete principalmente ao Corpo de Bombeiros ou Unidade Técnica do 
MunicIpio vistoriar o local e a fiscalizaçâo quanto a existéncia e validade do auto 
de vistoria de sua ernissão, sendo que a qualquer tempo poderá 0 Corpo de 
Bombeiro ou Unidade Técnica, proceder vitorias nas edificaçOes enquadradas nas 
exigências. 

Art. 22- 0 Corpo de Bombeiros ou Unidade Técnica poderá intimar o responsável 
ou responsáveis pelas edificaçôes a apresentarern Laudos Técnicos sempre que 
julgarem necessário para decidir sobre medidas de segurança. 
Parágrafo Unico - Se, a critério das autoridades de proteção contra incêndio, a 
irregularidade nào constituir perigo iminente, o infrator será advertido a corrigi-la 
dentro do prazo de 10 (dez) dias áteis. 

Art. 23- Para as efeitos dessa lei e de seus regulamentos ficará caracterizada a 
reincidéncia quando o infrator cometer nova infraçâo do mesmo tipo ou 
permanecer ern infração continuada após decisão definitiva, na esfera 
administrativa, do procedirnento que lhe houver imposto e decorrido prazo para 
cumprimento de obrigaçâo subsistente ao auto de infração. 

CAPtTULO VIII 
DAS VISTORIAS DOCUMENTO 

Art. 24- Estando a edificação de acordo corn o projeto aprovado será expedido 
pelo Corpo de Bombeiros o auto de vistoria, sem a qual a Prefeitura Municipal 
nào expedirá o "Habite-se". 

Art. 25- Para abertura de estabelecimento de qualquer espécie e nos casos de 
mudança de atividade, endereço e/ou de razão social, o alvará de Iicença de 
localização e funcionamento e/ou certificado de licenciamento integrado, deverá 
ser instruldo corn o auto de vistoria do Corpo de Bornbeiros. 

Parágrafo ünico— A seu critério, com excecão dos locais de reuniäo püblica, 
poderâ o Poder Executivo conceder, a tItulo precário e provisOrio, os alvarás de 
que trata este artigo, corn validade maxima de 180 (cento e oitenta) dias, 
devendo nesse prazo ser apresentado o auto de vistoria do Corpo de Bornbeiros. 

Art. 26- Todas as edificaçöes enquadras na presente lei serâo vistoriadas 
periodicarnente de acordo corn a legislaçâo estadual vigente. 

Art. 27- As despesas decorrentes da execuçâo desta lei, correrào a conta das 
verbas práprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

Art. 28- Esta Lei Municipal e, especialmente, a questão da aplicação da rnulta 
serâ regularnentada através de Decreto pelo Poder Executivo Municipal. 
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Art. 29- Esta Lei entra em vigor apOs decorridos 180 (cento e oitenta) dias de 
sua publicação oficial. 

Prefeitura Municipal de Jardinápolis .J.-64e juiho de 2018. 

• JoA3RC MARCONI 
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