
Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 

 

O Vereador infra-assinado apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário, o seguinte 

 

PROJETO DE LEI: 023/2018 

CRIA O PROGRAMA EDIFICIO SEGURO, DE 

INSPEÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFICAÇÕES COM 

MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DE CONSTRUÇÃO. 

 

 

Art. 1º É criado o PROGRAMA EDIFICIO SEGURO, com o objetivo de 

promover inspeção preventiva e periódica das condições de estabilidade, salubridade, 

manutenção e adequação das instalações elétricas das edificações com mais de 10 (dez) anos de 

construção, contatados da expedição do Auto de Conclusão da Obra, nos termos da norma NBR 

5410 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou de outra que venha substituí-la. 

 

Parágrafo único. Depois da primeira Inspeção, as instalações elétricas serão 

inspecionadas: 

I – Anualmente: 

 

a) indústrias, oficinas e depósitos, com mais de 1.500 m² (mil e quinhentos 

metros quadrados) de área construída, com mais de 3 (três) andares, ou com material depositado, 

manipulado ou comercializado que possa ser considerado perigoso ou inflamável nos termos da 

regulamentação desta lei; 

 

b) postos de abastecimento de veículos automotores; 

 

c) locais de comércio (varejo, atacado, supermercados, lojas de departamentos, 

centros de compras e assemelhados) com mais de 1.500 m² (mil e quinhentos metros quadrados) 

de área construída ou com mais de 3 (três) andares; 

 

d) locais de prestação de serviços com mais de 5.000 m² (cinco mil metros 

quadrados) de área construída ou com mais de 9 (nove) andares; 

 

e) hospitais e prontos-socorros; 

 

f) locais abertos ao público em geral com mais de 3.000m² (três mil metros 

quadrados) de área construída ou com lotação superior a 300 (trezentas) pessoas; 

 

g) templos religiosos com lotação máxima superior a 600 (seiscentas) pessoas; 

 



h) restaurantes, bares, lanchonetes, boates e similares com lotação máxima 

superior a 600 (seiscentas) pessoas; e 

 

i) locais, cobertos e/ou fechados, destinados a eventos e com capacidade de 

lotação máxima superior a 700 (setecentas) pessoas; 

 

II – A cada 5 (cinco) anos, todas as demais. 

 

Art. 2º A inspeção será registrada em Laudo Técnico a ser encaminhado à 

Prefeitura Municipal, que conterá os seguintes elementos: 

 

I – Indicação do estado geração da edificação inspecionada, com descrição 

detalhada do estado das suas instalações elétricas; 

 

II – Indicação dos pontos que necessitam de reforma, restauração, manutenção 

ou substituição; 

 

III – fotografias ilustrativas das irregularidades encontradas e/ou ilustrações 

gráficas representativas delas; 

 

IV – Orientações gerais sobre as medidas saneadoras necessárias, inclusive, 

com indicação da respectiva metodologia; 

 

V – Estabelecimento dos prazos máximos para a conclusão das medidas 

sanadoras. 

 

§1º. Novo Laudo Técnico será elaborado a cada ampliação ou modificação nas 

instalações elétricas, bem como quando ocorrer modificação relativa a seu tipo de uso e 

ocupação. 

§2º. O Laudo Técnico será assinado por engenheiro eletricista, devidamente 

habilitado e inscrito regularmente no seu órgão de classe, que avaliará eventual risco de forma 

objetiva, classificando a situação das instalações elétricas da edificação inspecionada como 

satisfatória, regular, ruim ou crítica, de acordo com os critérios definidos na regulamentação 

desta lei 

 

                        §3º. Quando o Laudo Técnico classificar a situação das instalações 

inspecionadas como regular ou ruim, o responsável pela edificação terá o prazo de, 

respectivamente, 120 (cento e vinte) e 30 (trinta) dias para adotar as medidas saneadoras e 

realizar os serviços de correção. 

 

  
§4º. Quando o Laudo Técnico classificar a situação das instalações 

inspecionadas como críticas, o responsável pela edificação protocolará o laudo no órgão público 

encarregado da fiscalização da segurança nas edificações, nos termos da regulamentação desta 

lei, juntando termo de compromisso de solução dos problemas identificados como críticos em 

prazo não superior a 30 (trinta) dias. 

 

 



Art. 3º A infração desta lei implicará: 

I – Notificação para regularização no prazo de 30 (trinta), 60 (sessenta) ou 90 

(noventa)dias, a critério da autoridade competente e de acordo com a complexidade dos serviços 

a serem executados visando a regularização; e 

 

II – No caso de descumprimento, interdição do imóvel até a sua regularização, 

cumulada com multa no valor de 10 (dez) URP dobrado na reincidência. 

 

 

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 09 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

AUGUSTO LARA 

Vereador PDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J U S T I F I C A T I V A 

 
 

 

 

 

Este projeto de lei visa prevenir inadequações das instalações elétricas que 

segundo o Corpo de Bombeiros é a segunda causa de incêndios em todo estado. 

 

Esta propositura adequará gradualmente as instalações elétricas das edificações 

de mais de dez anos de maneira a reduzir o risco de choques elétricos, incêndios e outros 

transtornos causados por falta de manutenção ou instalações feitas de maneira errada. A proposta 

diminuirá o risco de acidentes ao usuário com aplicação de uma rotina de inspeção que 

valorizará os imóveis antigos para venda e locação e aumentará a flexibilidade de seu uso, na 

medida em que as readequações permitirão a instalação de novos e mais sofisticados aparelhos 

eletrônicos. 

 

Por outro lado, a Administração Municipal terá como vantagem a valorização 

das áreas e edifícios obsoletos e/ou de risco. Sendo assim, buscamos o apoio dos nobres Pares 

para aprovação deste importante projeto. 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 09 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

AUGUSTO LARA 

Vereador PDT 

 


