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  A presente abordagem trata de matéria cujos problemas restaram anunciados ainda 

quando do processo de elaboração da legislação estadual. O fato inequívoco é que a Lei 

Complementar 14.376/13 padece de vícios insanáveis de inconstitucionalidade em diversos de 

seus dispositivos, pois avançam em área de atribuição exclusiva do ente municipal. 

 

  Inobstante o mérito que envolve a matéria e a pressão da comunidade e da mídia 

para um desfecho imediato na criação de regras preventivas e punitivas, a resposta à sociedade 

veio permeada de entraves intransponíveis, que passam longe do entendimento daqueles que ainda 

hoje atuam forte na implementação da lei e de suas previsões. 

 

  Na pressa em resolver um problema, criaram-se outros, cuja solução demanda a 

intervenção municipal na execução do que está contido na norma, porquanto torna-se 

materialmente impossível sua execução através da estrutura existente na atualidade do Corpo de 

Bombeiros. E os dispositivos abaixo elencados são flagrantemente inconstitucionais, além de não 

contribuir em nada para resolver a questão discutida.  

 

  É preciso, pois, um choque de realidade de todos os envolvidos no tema, para que o 

cumprimento do dever funcional e institucional de cada Poder, órgão ou entidade, não seja apenas 

a formalização de medidas impraticáveis e inexequíveis expressas no papel. 

 

  Objetivamente tratando dos fatos, a Lei Complementar Estadual referida possui 

diversos dispositivos absolutamente inconstitucionais e que merecem ser revistos ou excluídos do 

mundo legal, sob pena de subverter-se a ordem jurídica e tornar letra morta os termos da 

Constituição Federal. 

 

  Quando a matéria possui natureza estritamente local, cujo conteúdo trata de 

questões peculiares do ente municipal, a Lei Estadual pode e deve fixar normas e regramentos em 

caráter geral, de modo a constituir-se em diretrizes a serem observadas pelos Municípios, desde 

que não venha ferir a soberania e as prerrogativas da municipalidade. 

 

  Cabe referir neste ponto, que a norma do Estado e até mesmo a proposta de lei 

federal que trata do assunto, ainda em tramitação no Congresso, não podem substituir a iniciativa 

exclusiva do ente municipal, conforme disposto no art. 30, I, da Constituição Federal. A Lei 

Complementar Estadual faz previsões inconstitucionais, pois além de vulnerar o art. 30, I, que 

atribui aos Municípios a competência para legislar sobre interesse local, a referida lei está 

atingindo ainda os arts. 18 e 34, VII, “c”, que asseguram a autonomia municipal. 

  No projeto que 2020/2007, que tramita na Câmara Federal, a questão da 

interferência da União em assuntos de interesse peculiar do Município foi analisada no primeiro 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o referido projeto. O relator assim de 

manifestou na oportunidade: 



 

Com efeito, as proposições em análise pretendem dispor sobre normas gerais de 

segurança em casas de espetáculos e similares, o que constitui matéria de 

interesse local, de competência exclusiva dos Municípios, por dizer respeito mais 

diretamente às peculiaridades e necessidades imediatas dos entes municipais, 

mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral 

(União). 

  Ainda com relação à iniciativa do parlamento federal, não obstante tal fato, a 

segurança em casa de espetáculos e similares não se enquadra entre as matérias inseridas no 

âmbito da competência concorrente (art. 24, I a XVI, CF), na qual a União está adstrita ao 

estabelecimento de normas gerais. Em conseqüência, fica vulnerada a autonomia municipal, 

assentada, segundo José Afonso da Silva, em quatro capacidades: capacidade de auto-organização, 

capacidade de autogoverno, capacidade normativa própria e capacidade de auto-administração. 

(Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 

2007, p. 641). 

  Esta previsão está claramente disposta em legislação infra constitucional, 

notadamente na Lei Federal 10.257/01, chamado Estatuto das Cidades.  

Art. 3
o
 Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana: 

I – legislar sobre normas gerais de direito urbanístico; 

Art. 5
o
 Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá 

determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e 

os prazos para implementação da referida obrigação. 

... 

§ 5
o
 Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal 

específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, 

assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um 

todo. 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou 

públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de 

impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de 

construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, 

das seguintes questões: 



 

  Portanto, o Estatuto da Cidade, ao tratar do Estudo de Impacto de Vizinhança, 

define um conteúdo mínimo e remete aos municípios a decisão sobre os empreendimentos 

sujeitos às exigências desta natureza.  

  A legislação estadual foi numa linha de interferência maior do que a proposta da 

Câmara, atuando de forma determinante em área afeta exclusivamente ao ente municipal. A 

existência de norma estadual, até hoje não contestada quanto a sua constitucionalidade, diz 

respeito a duas situações claras: desconhecimento pontual da matéria e pelo fato singelo do Corpo 

de Bombeiros ser e estar vinculado ao Estado. Assim, a atuação de um departamento de um órgão 

de segurança do Estado necessitou de regulamentação para poder atuar. 

  Somente desta forma se justifica a atuação do Corpo de Bombeiros, pois, como se 

disse, um departamento de um órgão de segurança jamais teria o condão de ser equiparado a um 

Poder de Estado, como é o ente municipal. 

  

  Tratando objetivamente o problema criado e que necessita de um encaminhamento, 

tem-se duas questões a serem definidas. A primeira delas diz respeito às inconstitucionalidades de 

parte da Lei Complementar e a segunda visa sugerir as possíveis soluções para o caso concreto e 

as dificuldades enfrentadas pelos gestores. 

  Inconstitucionalidades Flagrantes 

  A Lei Complementar é dirigida, em sua essência, às atividades e operações do 

Corpo de Bombeiros, não levando em consideração diversas questões atinentes à execução das 

previsões ali contidas. Ou seja, a norma preocupou-se com as condições operacionais do Corpo de 

Bombeiros, para que este órgão pudesse exercer um trabalho de acordo com a visão e necessidade 

da corporação.  

  Diga-se por oportuno que esta questão está de acordo com a missão e função do 

Corpo de Bombeiros, que deve possuir as condições materiais, estruturais e operacionais para seu 

funcionamento, mas também de normas legais para desenvolver suas atividades. 

  A legislação já inicia com suas inconstitucionalidades no parágrafo único do art. 1º 

que diz expressamente:  

Parágrafo único. A presente Lei Complementar baliza a atuação das 

administrações públicas municipais e a edição de legislações locais, dado que se 

trata de Lei Complementar na forma dos arts. 24 e 30 da Constituição Federal e art. 

130 da Constituição do Estado. 

 

  Por evidente, inexiste fundamento constitucional para que o ente municipal e sua 

legislação, sejam „balizados‟ pelas previsões da LC Estadual. Trata-se de uma invasão absoluta de 

atribuições, que denota a total irregularidade desde o início da matéria em exame. 

  Adiante, o art. 2º prevê efetivamente a finalidade da LC Estadual, conforme contido 

nos seus incisos IV e V que dizem: 

Art. 2º São objetivos desta Lei Complementar: 



 

........ 

IV - proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; 

 

V - dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado Rio Grande do Sul - CBMRS; 

 

VII - definir as responsabilidades e competências de legislar em âmbito 

estadual, respeitando as dos demais entes federados; 

  

  Portanto, a lei foi concebida para efetivar as operações do Corpo de Bombeiros, 

com a utilização de grande parte do aparato e da estrutura do Município, sem que esse possa 

interferir nas previsões impostas pelo Estado. Como se o ente municipal fosse um mero executor 

auxiliar das determinações da lei e do Corpo de Bombeiros. 

 

  A norma ainda é contraditória, embora se perceba inegável esforço para respeitar as 

competências do Município, tal tentativa não restou exitosa. Ao contrário, conforme se lê do 

inciso VII do art. 2º: 

 

VII - definir as responsabilidades e competências de legislar em âmbito 

estadual, respeitando as dos demais entes federados; 

 

  O respeito aos demais entes federados, a referência no caso específico é com 

relação ao Município, ocorre por meio de previsões concretas, não apenas de intenções, cujos 

resultados interventivos estão expressos na lei estadual. O dispositivo mais agressivo em relação à 

autonomia e atribuições do Município nesta área de execução de políticas públicas está localizado 

no art. 5º e seu parágrafo único. Diz o texto: 

 

Art. 5º Fica proibida, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a expedição 

de quaisquer licenças e/ou autorizações precárias, provisórias e definitivas de 

funcionamento, pelo município no âmbito de suas competências, sem a 

apresentação, por parte do proprietário ou de seu procurador, ou pelo responsável 

pelo uso da edificação, do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios - 

APPCI - expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do 

Sul - CBMRS. 

 

Parágrafo único. No caso de conformidade entre os projetos apresentados e a 

execução da edificação ou alteração dela, com os aprovados, poderá ser emitido 

pelo município no âmbito de suas competências Certificação de Regularidade, 

ficando entretanto o funcionamento, o uso e a ocupação da edificação subordinados 

à apresentação do APPCI. 

 

  A irregularidade é expressiva. Lei Estadual proíbe a execução de atos 

administrativos que são de competência reconhecida do Município no próprio dispositivo, ao 

mesmo tempo em que proíbe o ente local de expedir licenças e autorizações provisórias ou 

definitivas de funcionamento. Ora, tal situação desrespeita claramente o texto da Constituição e 

veda o exercício da prerrogativa que o Município possui, conquista constitucional completamente 

ignorada. 



 

  A Carta da República é clara em seus mandamentos, especialmente a previsão do 

art. 1º, que diz: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

  Tal dispositivo vem combinado com o já mencionado art. 2º, que estabelece a 

autonomia dos entes, senão vejamos: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

  No mesmo sentido, assim prevê o art. 18 da Carta Magna: 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

  Ainda, para corroborar com as transcrições anteriores, nunca é demasiado lembrar a 

autorização constitucional de o Município legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse, 

conforme art. 30 da CF/88. Verbis: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 

  Assim, resta ao Município decidir sobre as ações que entende empreender, dentro 

do âmbito de sua competência e atribuições constitucionais, trazendo à colação cláusula pétrea da 

CF/88, em seu art. 34, VII, „c‟ diz: 

Art. 34 - A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

.......... 
c) autonomia municipal; 

  Não se trata somente de uma mera demarcação de território de atuação, mas de 

respeito às regras constitucionais. O legislador não adotou a autonomia municipal apenas para 

constar do texto legal, mas para que efetivamente possa ser concretizada a ação e os atos 

gerenciais de quem atua próximo dos cidadãos, onde tudo acontece. Cada Município deve definir 

e fixar as regras a serem executadas, devendo utilizar-se das informações e capacidade técnica do 

Corpo de Bombeiros para tanto. 

  O PPCI completo e o PPCI simplificado, devem ser instrumentos de observância 

obrigatória aos entes municipais para, no conjunto das exigências que o Poder Executivo local 

fizer aos empreendedores, através de normas próprias, seja garantida a questão de natureza técnica 

em relação especificamente à prevenção contra incêndios.  



 

  Contudo, a norma local deve ser mais ampla, abrangente e prever diversas outras 

situações, sobretudo em decorrência da peculiaridade de cada comunidade. As normas devem 

atuar em situações de risco à eventualidade de sinistros, não apenas de incêndios. Cabe ao ente 

municipal fazer uso das previsões gerais do art. 7º da LC, que assim prevê: 

Art. 7º As exigências de segurança previstas nesta Legislação se aplicam às 

edificações e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul, 

devendo ser observadas em especial, por ocasião: 

I – da construção de uma edificação e área de risco de incêndio; 

II – da reforma ou adequação de uma edificação existente; 

III – da mudança de ocupação ou uso; 

IV – da ampliação de área construída; 

V – do aumento na altura da edificação; 

VI – da regularização das edificações existentes ou áreas de risco de incêndio; 

VII – do risco ou modificação da carga de incêndio; 

VIII – da capacidade de lotação ou sua alteração; 

  

  Estas são regras gerais que podem ser incorporadas pelos Municípios, conforme as 

suas situações pontuais. 

  Adiante, no art. 14, percebe-se nova imposição a quem detém a responsabilidade de 

emissão dos alvarás de localização e funcionamento. Diz o texto: 

Art. 14. Compete ao órgão municipal responsável pela expedição do Alvará de 

Funcionamento da Edificação, a fiscalização e a aplicação da sanção 

administrativa prevista no artigo 41, inciso IV, desta lei. 

 

  As eventuais punições podem e devem ser previstas em norma própria do ente 

municipal, a quem cabe efetivamente expedir os documentos autorizadores para o funcionamento 

das edificações. 

  Já no art. 17, ocorre a incidência de duplo comando sobre as interdições, 

contradizendo o disposto no art. 14. Se cabe ao ente municipal fiscalizar e aplicar as sanções 

administrativas, repita-se, fruto de norma própria, por evidente que deve ficar sob a 

responsabilidade do ente municipal a interdição. Diz o dispositivo ora invocado: 

Art. 17. Compete ao CBMRS, em qualquer tempo, se constatado caso de risco 

iminente aos usuários e ao funcionamento da edificação, a sua interdição. 

 

  Primeiramente, deve se dizer que o risco iminente ao usuário, de qualquer 

instalação, seja em espaço aberto ou edificação, deve ser objeto de interdição a qualquer tempo, 

desde que constatado. Inclusive este procedimento prévio e cautelar pode ser realizado por 

qualquer cidadão, pois o termo „risco iminente‟ autoriza de imediato uma atitude de preservação 

da segurança. 

 

 



 

  Contudo, é o Município quem deve agir para consolidar a interdição ou levantar a 

mesma, mediante utilização do corpo técnico dos bombeiros ou por seu próprio pessoal 

capacitado. Não cabe ao Corpo de Bombeiros atuar isoladamente, como está previsto na norma 

acima colacionada, desconsiderando a existência do poder público municipal. 

 

  Já no art. 18 da norma, a imposição é de que haja a presença de um Bombeiro ou 

Brigadista para eventos com mais de 200 pessoas. Na verdade, o critério deve ser fixado pelo ente 

municipal, conforme as condições de cada estabelecimento, previamente definido por norma 

própria, utilizando como base estudos técnicos fornecidos pelo Corpo de Bombeiros. 

 

  O ente municipal pode criar alternativas a essa imposição inconstitucional, exigindo 

a presença de pessoal devidamente treinado previamente para enfrentar situações de risco, 

provocadas por incêndio, tumulto ou outro distúrbio capaz de causar algum tipo de sinistro. 

 

Art. 18. Será obrigatória a constituição de brigada de Incêndio nas edificações, 

levando em consideração um percentual da população fixa, estabelecido de acordo 

com o grupo e a divisão de ocupação, conforme Resolução Técnica do CBMRS 

ou normas técnicas vigentes. 

Parágrafo único. Os locais de eventos ou reuniões com mais de 200 pessoas ficam 

obrigados a dispor da presença de Bombeiro ou Brigadista, de acordo com 

Resolução Técnica do CBMRS. 

 

  O art. 24 da norma impõe obrigação genérica ao Município, que contraria tudo 

oque acima já foi mencionado. Diz o texto: 

Art. 24. As legislações municipais devem seguir o mesmo padrão e exigências 

mínimas desta legislação. 

 

  A legislação municipal, no que couber, e sendo técnica e administrativamente 

exequível, poderá fazer suas previsões utilizando a norma estadual como parâmetro, mas jamais 

como obrigação, engessando as ações operacionais de cada ente local.  

  No art. 42, as notificações e multas, bem como a interdição de estabelecimentos, 

novamente tem previsão de aplicação por parte do Corpo de Bombeiros. E mais, o § 1º deixa claro 

que, de forma contraditória a outros dispositivos da lei, é da competência do Município embargar 

as edificações que coloquem em risco a vida dos ocupantes das edificações. Contrapõe o art. 17 

desta mesma norma. 

  A consequência de tais previsões podem gerar conflitos de competência, decisões 

divergentes, contradições e duplo comando em área de atribuição do ente municipal. Ou seja, pode 

conturbar ainda mais a situação. Diz o conteúdo descrito: 

Art. 42. A notificação, multa e interdição será aplicada pelo CBMRS, ao 

proprietário ou ao responsável pelo uso da edificação, em conformidade com a 

gravidade das infrações que serão objeto de regulamentação desta lei. 

 

 



 

§ 1º Compete ao município, através de seu órgão responsável, embargar as 

edificações cujos proprietários ou responsáveis tenham cometido 

irregularidades graves, que coloquem em risco a vida dos ocupantes das 

edificações; 

  

  Já quanto aos valores das multas aplicadas, a norma não define para quem se 

destina, prevendo no § 4º, que poderão ser depositados à conta do Funrebom OU aos fundos 

municipais. Ora, se a ação e competência é do ente municipal, qualquer valor decorrente deve ser 

obrigatoriamente constituir receita do ente municipal.  

§ 4º Os valores relativos às multas arrecadadas pelo CBMRS deverão 

constituir-se em receita para o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiro 

Militar ou Fundos Municipais criados com o objetivo de adoção de medidas de 

Prevenção e Proteção contra Incêndios através de convênio e, na sua 

inexistência, constituirão receitas para o Fundo Estadual de Segurança Pública; 

 

  No art. 43, a previsão já estabelece a dubiedade na interdição ou embargo imediato. 

Pelos dispositivos anteriores, ora a atribuição era somente do Município, ora somente do Corpo de 

Bombeiros e, neste dispositivo, é de ambos. 

Art. 43. Quando a situação justificar, pela iminência de risco à vida ou à 

integridade física de pessoas, o CBMRS ou órgão municipal responsável pela 

expedição da licença de funcionamento devem proceder à interdição ou embargo 

imediato, total ou parcial. 

 

  No art. 53, novamente a tentativa da legislação estabelecer as competências de cada 

ente, separando adequadamente o âmbito de cada esfera de poder administrativo. 

Art. 53. Caberá ao Estado do Rio Grande do Sul e aos municípios que o 

constituem, no âmbito de suas competências, adotarem as medidas legais 

necessárias para a aplicação desta Lei Complementar. 

 

§ 1º Os municípios, com população de até 20.000 (vinte mil) habitantes, 

poderão constituir consórcios para atender as disposições desta Lei 

Complementar. 

§ 2º Fica autorizado ao Estado do Rio Grande do Sul e aos municípios que o 

constituem, no âmbito de suas competências, firmar convênios para que 

através de seus corpos técnicos sejam feitas as análises e aprovação do PPCI, 

sendo que compete única e exclusivamente ao CBMRS a vistoria e a emissão 

do APPCI. 

 

 



 

  Já no art. 57, nova inconstitucionalidade patente, quando a norma prevê que os 

Municípios, autônomos e independentes, deverão submeter sua legislação ao disposto na Lei 

Complementar Estadual. Ainda fica um prazo de 12 meses para tal procedimento 

Art. 57. Os municípios deverão atualizar sua legislação, recepcionando o 

disposto na presente Lei Complementar, no prazo máximo de 12 (doze) meses. 

 

  LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

  De vital importância trazer ao debate a tramitação do projeto que está no Congresso 

Nacional, já aprovado pela Câmara dos Deputados, e que estabelece previsões distintas e 

igualmente inconstitucionais, muitas similares à norma estadual. 

 

  O art. 2º do texto prevê que o planejamento urbano é competência municipal, com 

normas locais, mas no § 1º ja fixa ocupação igual ou superior a 100 pessoas. Verbis: 

 

Art. 2° O planejamento urbano a cargo dos Municípios deverá observar 

normas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais 

de grande concentração e circulação de pessoas, editadas pelo poder público 

municipal, respeitada a legislação estadual pertinente ao tema.  

 

§ 1° As normas especiais previstas no caput deste artigo abrangem 

estabelecimentos, edificações de comércio e serviços e áreas de reunião de 

público, cobertos ou descobertos, cercados ou não, com ocupação simultânea 

potencial igual ou superior a 100 (cem) pessoas.  

 

  O § 4º determina que a vistoria e análise dos processos sejam realizadas pelo Corpo 

de Bombeiros, mas no § 5º, consta que caberá ao ente municipal, em caso de impossibilidade de 

vistoria das edificações pelo corpo de bombeiros, que o ato seja realizado pelo Município. Ou seja, 

a interferência administrativa no ente federado local é clara, pois determina o que deve fazer a 

Prefeitura em caso de inviabilidade operacional do órgão estadual. Assim, um ente federado será 

mero auxiliar de um órgão do Estado.  

 

§ 4° As medidas de prevenção referidas no § 3º deste artigo serão analisadas 

previamente pelo Corpo de Bombeiros Militar, com a realização de vistoria in loco. 

  

§ 5º Nos locais onde não houver possibilidade de realização da vistoria prevista 

no § 4º deste artigo pelo Corpo de Bombeiros Militar, a análise das medidas de 

prevenção ficará a cargo da equipe técnica da prefeitura municipal com 

treinamento em prevenção e combate a incêndio e emergências, mediante o 

convênio referido no § 2° do art. 3° desta Lei.  

 

 

  Já no art. 3º, § 2º da proposta, há o reconhecimento constitucional e material de que 

cabe ao Município efetivar as ações que são delegadas ao Corpo de Bombeiros, somente quanto ao 

bônus, sem que a responsabilidade de execução seja sua. 



 

 

§ 2° Os Municípios que não contarem com unidade do Corpo de Bombeiros 

Militar instalada poderão criar e manter serviços de prevenção e combate a 

incêndio e atendimento a emergências, mediante convênio com a respectiva 

corporação militar estadual.  

 

  Igual constatação se verifica no art. 5º, § 2º do PL da Câmara, que diz: 

 

§ 2° Nos locais onde não houver possibilidade de realização de vistoria in loco pelo 

Corpo de Bombeiros Militar, a vistoria será realizada apenas pelo poder público 

municipal, garantida a participação da equipe técnica da prefeitura municipal 

com treinamento em prevenção e combate a incêndio e a emergências, 

mediante o convênio referido no § 2° do art. 3° desta Lei.  

 

  No § 5º do PL, novamente cabe ao Município a adoção de medidas e providências, 

assim prevista: 

 

§ 5º A fiscalização do cumprimento das disposições desta Lei é de 

responsabilidade da respectiva administração municipal, a ser realizada de 

forma e em horários que não causem constrangimento aos clientes do 

estabelecimento.  

 

  O art. 7º trata de diretrizes gerais, mas na verdade a legislação será um verdadeiro 

comando invasivo na esfera municipal, e não regras que sirvam de parâmetros. Diz o texto: 

 

Art. 7º As diretrizes estabelecidas por esta Lei serão suplementadas por 

normas estaduais, municipais e do Distrito Federal, na esfera de competência 

de cada ente político.  

 

  Mas é no art. 13 do projeto que se encontra uma verdadeira agressão, não somente 

ao gestor local, mas a autonomia dos Municípios. As eventuais atitudes ou a falta delas, assim 

consideradas (por quem?) quanto ao suposto descumprimento ou inobservância da lei federal, 

quando entrar em vigor, acarretará ato de improbidade administrativa, ao seguinte teor: 

 

Art. 13. Incorre em improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 

n° 8.429, de 2 de junho de 1992, o prefeito municipal que deixar de tomar as 

providências necessárias para garantir a observância: 

  

I - do disposto no caput e nos §§ 1º e 2° do art. 2°, no prazo máximo de 2 (dois) 

anos, contados da data de entrada em vigor desta Lei;  

 

II - dos prazos máximos estabelecidos na legislação municipal para trâmite 

administrativo voltado à emissão de alvará de licença, autorização ou 

documento equivalente relacionado à aplicação desta Lei, a cargo da 

municipalidade; ou  

 



 

III - do disposto nos §§ 4° e 5° do art. 2°, no § 4º do art. 4º, nos §§ 1º a 4º do 

art. 5º, no art. 6° ou no art. 10 desta Lei.  

 

§ 1° Também incorre em improbidade administrativa, nos termos do art. 11 

da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, o oficial do Corpo de Bombeiros 

Militar que, tendo essas tarefas sob sua responsabilidade, deixar de tomar as 

providências necessárias para garantir a observância:  

 

I - dos prazos máximos estabelecidos na legislação estadual para trâmite 

administrativo voltado à emissão de laudo, autorização ou outro ato a cargo do 

Corpo de Bombeiros Militar relacionado à aplicação desta Lei;  

 

 

  Portanto, resta urgentemente analisar inclusive a norma federal que ainda está em 

tramitação no Senado Federal, para que não seja necessário, mais uma vez, judicializar a 

legislação. 

 

  Quanto a esta questão, os Municípios da Zona da Produção estão ingressando com 

Ação Direta de Inconstitucionalidade de parte da Lei Complementar 14.376/13, especialmente 

quanto aos arts. 5º, 13, 14, 15, 17, 18, 24 e 41, para afastar liminarmente sua imposição aos 

Municípios, até decisão final sobre a constitucionalidade da matéria. 

 

  Sugestões: 

 

  Em vista de todo o exposto, algumas ações devem ser realizadas, sob pena de se 

criar um verdadeiro descompasso entre as previsões legais e as competências de cada ente da 

federação, certamente restando ao Município o efetivo ônus das contradições e problemas 

evidenciados de forma clara. 

 

  1. Alteração da Lei Complementar Estadual 14.376/13, excluindo todas as 

previsões inconstitucionais acima mencionadas, bem com as contradições da norma e os erros de 

técnica redacional, que opõem dispositivos entre si; 

 

  2. Adequação e compatibilização da norma estadual com a norma federal em fase 

final de votação no Congresso Nacional, a fim de que não haja discrepâncias e exigências 

diferentes em relação a cada texto proposto, bem como alinhar as inconstitucionalidades da norma 

do Estado com o PL Federal; 

 

  3. Estabelecimento de previsões gerais na legislação estadual, que sirvam de 

parâmetros para a feitura de normas próprias para os Municípios que devem atuar na matéria, pois 

é da sua exclusiva competência a elaboração de legislação para esta área de atuação; 

 

  4. Retirada dos dispositivos da lei estadual que servem apenas para definir e regular 

as atividades operacionais do Corpo de Bombeiros, mas que não se prestam a integrar uma Lei 

Complementar. Tais ações devem fazer parte de procedimentos internos da corporação; 

 



 

  5. Elaboração de legislação municipal padronizada para que os entes locais exerçam 

sua prerrogativa constitucional de trabalhar a matéria, não sendo mero cumpridor de 

determinações da lei estadual e atuando como braço auxiliar de um órgão do Estado; 

 

  6. Efetivação de parceria, prevista em norma estadual e local, como o contido no 

art. 53, da LC 143676/13, para o fim de treinamento e capacitação de pessoal de cada Município 

por parte do Corpo de Bombeiros. O pessoal a ser alocado para esta área deverá ser aquele hoje 

vinculado à Defesa Civil do Município; 

 

  7. Estabelecimento de normas não somente para a prevenção de incêndios, mas 

igualmente para os demais sinistros passíveis de ocorrerem, como inundações, tumultos, 

concentração excessiva, super lotação de espaços e outras possibilidades. 

 

  Desta forma, pode ser encaminhada uma solução alternativa para um impasse 

gerado a partir da falta de discussão mais aprofundada da criação de normas. O papel aceita tudo, 

mas a execução é complexa, tornando a legislação inexequível. 

 

  Por fim, além de erros de técnica legislativa, a norma parece padecer de desajustes 

insuperáveis. Por exemplo, o artigo 24 traz verbo-núcleo que indica norma cogente, dever de agir, 

obrigação, enquanto normas anteriores usam expressões como 'balizar' a atuação do gestor e do 

legislador municipal.  Ora orienta e busca estabelecer diretrizes gerais e ora, contraditoriamente, 

invade, de modo coercitivo, o 'mérito municipal'. 

  Conforme referido anteriormente, há dispositivos que apresentam previsões que, 

por sua natureza, seriam servíveis em documento regulamentador vinculado ao Corpo de 

Bombeiros. 

  Também cria uma situação fora de contexto, na dimensão constitucional e 

federativa, ou seja, lei estadual estabelece que um Poder Municipal exerça função de suporte 

operacional à órgão estadual, afrontado o organograma federativo, a forma da federação (cláusula 

pétrea, aliás), a estrutura organizacional do Estado federado brasileiro definida na CF/88 e que não 

pode, por óbvio, ser hostilizada por norma infra-constitucional. 

 

  Estas as questões suscitadas. Ao exame dos Prefeitos e demais gestores. 

 

  Porto Alegre, 24 de abril de 2014. 

 

 

  CDP – Consultoria em Direito Público 


