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Dispõe sobre a obrigatoriedade de

laudo de vistoria e aprovação do corpo

de bombeiros, habite-se das prefeituras

e de brigadistas em instalações

desportivas com alojamentos de atletas'

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. l-e Fica determinada a obrigatoriedade de Laudo de Vistoria e aprovação do Corpo de

Bombeiros, o Habite-se das prefeituras e de brigadistas, em instalações desportivas com

alojamentos, permanentes ou provisórias, das categorias de base e profissionais de

entidades esportivas de jogadores de futebol e/ou atletas de outras modalidades no

Amazonas.

5 1e As instalações desportivas com alojamentos permanentes ou provisórios' deverão

cumprir o que determina:

| - a Lei 2.812 de 17 de julho de 2003, aprovada pelo Decreto 24'054 de 01 de março de

2004;

1 - a norma reguramentadora NR 23 - proteção contra rncêndios, instituída pelo Ministério

do Trabalho e EmPrego (MTE);

lll - lei Federal L3.425, de 30 de março de 20L7 '

lV- a NBR t4276 - Brigada de lncêndio - Requisitos; e

V - a portaria 011/DST/CBMAM/2014'

Art. 2s A brigada de incêndio, deverá ser composta de, no mínimo' um Bombeiro Profissional

Civil e de brigadistas voluntários'

Art. 3e As instalações de que tratam o caput do artigo 10, terão o prazo de 30 (trinta) dias

para adotarem as medidas necessárias para o efetivo funcionamento das brigadas de

incêndio.

Parágrafo único. As instalações irregulares deverão permanecer fechadas até a

regularização, na ocorrência do descumprimento dos termos desta Lei'

Art. 4e A inobservância do disposto na presente Lei acarretará:
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|.cessaçãotemporáriadofuncion.,"n.n.odasinstalaçõesdesportivasatéaregularização,
quando da Primeira autuação; e

ll - aplicação de multa no valor de 5.000,00 (cinco mil reais.) ::''''gi1o:^T:]:.^ 
_ índice de

PreçoaoConsumidorAmplo,ououtroíndicequeosubstituaecassaçãodoalvaráde
funcionamento, em caso de reincidência'

Art. 5e caberá ao Poder Executivo, no exercício de sua competência constitucional' definir o

ente público que fi;;; responsável pela fiscalização e aplicação das sanções fixadas nesta

Lei.

Art. 6e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 22 de abril de 20t9'

JOÃO LUIZ

Deputado

DO ESTADO DO AMAZONAS' em

DA DA SILVA
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JUSTIFICATIVA

Apropostaquetrazemosaavaliaçãodosnobresparespretendetornar
obrigatória a presença de brigadistas, êffi instalações desportivas com alojamentos'

permanentes ou mesmo provisórios, Jã' ttttgorias de base e profissionais de entidades

desportivasformadorasdejogadoreseatletas,independentedamodalidade.

Ressalta-se ainda, o objetivo de cumprimento das legislações vigentes, vez que'

diante dos números ararmantes de tragédias e desastres envorvendo incêndios, há a

necessidade da imposição de regras, exigências e limites' Pois' sem cumprimento das leis

não se garante a segurança'

Aimplementaçãodetalmedidaganhacontornosdeurgência,emrazãodo
grande número de incêndios noticiados. Neste caso especificamente a intenção será

envolver alojamentos e centros de Treinamento de atletas em entidades desportivas

Amazonense'

Aexemplodosincêndiosquedestruíramos.alojamentosdoFlamengoeBangu,
causou comoção a população e deixou vítimas, sendo algumas fatais' entre atletas e

funcionários, razão pela qual verificamos, que mesmo os grandes clubes, os que possuem

grandes centros de treinamento e instalações modernas' não observam o disposto na

legislação Estadual e Federal, em que deveriam garantir a segurança de todos que ali

frequentam.

Entretanto, o cumprimento de algumas medidas preventivas pode minimizar' ou

atémesmoevitaroutrastragédiasdessamonta'Asegurançaéalgoinquestionável,porser
Direito constitucional, e a sua falta afronta dignidade Humana' As entidades esportivas

devemcuidardeseusatletasefuncionários,eimposiçãodostermosquetrataessaLei'trará
com certeza, a tranquilidade ao cotidiano e também adequação a legislação vigente'

vale salientar que a proposição não esbarra em óbice constitucional que impeça sua

tramitação.

Dessemodopeçoaosmeusnobresparesqueapoiemaaprovaçãodapresente
proPositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AM , em Mana us,22 de abril de 2019'
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