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PROJETO DE LEI N° 060 DE 18 DE MAIO DE 2021.

“Dispoe sobre a obrigatoriedade das 
escolas de ensino da rede privada e municipal de 
Cajamar de ministrarem aos professores, 
funcionarios e alunos treinamento para 
evacuagao do predio, em prevengao a eventuais 
ocorrencias de incendio ou outros, e da outras 
providencias.

Art. 1° Ficam obrigadas todas as escolas de ensino da rede privada e 
municipal de Cajamar a ministrarem aos professores, funcionarios e alunos, 
periodicamente, treinamento adequado de evacuagao do predio em caso de 
incendio ou outras ocorrencias, em consonancia com o Decreto Estadual 
56819/2011 e LC 12457 de 06/01/2015.

§ 1° As simulagdes a que se refere o caput deverao ser realizadas no 
inicio de cada ano letivo, ate o termino do mes de abril.

§ 2° Cabera a cada instituigao de ensino definir as datas para ser 
realizagao das simulagoes.

Art. 2° Aos gestores de cada escola compete:

I - Garantir a participagao de todos os professores e funcionarios nos
treinamentos;

II - Garantir aos alunos o recebimento do treinamento adequado.

Art. 3° Apos a conclusao do treinamento aos professores e funcionarios 
mediante aulas e/ou palestras sobre os procedimentos da evacuagao, serao 
realizadas as simulagoes com a participagao de toda a comunidade escolar

Art. 4° O descumprimento desta lei acarretara as seguintes sangoes:

I - Notificagao para realizagao do treinamento no prazo de 15 (quinze)
dias;

II - Decorrido o prazo, persistindo a irregularidade, aplicagao das 
seguintes penalidades:

a - Multa de 10 (dez) UFESP’s por dia, ate a data da regularizagao, para 
escolas de ensino da rede privada.
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b - Para escolas da rede municipal de ensino, incidencia do Agente 
Responsavel pelo ente publico infrator em crime de responsabilidade - infrapao 
politico-administrativa.

Art. 5° Esta lei entrara em vigor 30 (trinta) dias apos data de sua
publicagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de maio 2021.
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JUSTIFICATIVA

Garantir a seguran^a publica e obrigagao do Estado. Faz parte deste 
contexto o treinamento, atraves de simulagoes, da evacuagao dos predios 
escolares em prevengao a possiveis ocorrencias de incendio ou outros. Uma 
ou duas boras despendidas ao ano com este treinamento pode ser o suficiente 
para salvar muitas vidas. Atraves das simulagoes, tantas quantas forem 
necessarias, podemos aperfeigoa-lo de modo a minimizar os riscos de perda 
de vidas numa situagao real.

Esta medida de carater preventive tern por objetivo evitar tragedias que 
poderiam assumir proporgbes dramaticas e catastroficas, principalmente nos 
espagos que atendem criangas e adolescentes, que poderiam ficar inertes, 
paralisadas, ante o perigo iminente e desconhecido.

Portanto, aprovar uma legislagao que discipline, oriente e atue na 
prevengao diante de possiveis tragedias que envolvam incendios ou outras 
ocorrencias em centres educacionais que formam humanos do futuro, e dever 
e urn gesto nobre daqueles que produzem leis em defesa da humanidade.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de maio 2021.
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