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 CONSULTA N. 41/2014 

 

 

Inquérito Civil n. MPPR-0027.13.000035-2 (Originário) 

Procedimento Administrativo MPPR-0046.14.004578-5 (CAOPJ-HU) 

 

 

EMENTA: PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIOS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 
ESTADUAL. POSSIBILIDADE RESIDUAL DE 
EDIÇÃO DE NORMAS ESPECÍFICAS 
MUNICIPAIS. NECESSÁRIA HARMONIZAÇÃO 
ENTRE O ART. 144, §6º E O ART. 30, I, DA 
CF/88. INTERESSE LOCAL QUE 
PREPONDERA NO CONTROLE DAS 
EDIFICAÇÕES E ATIVIDADES URBANAS. 
DISCIPLINA DOS CÓDIGOS DE OBRAS E 
POSTURAS, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 
N. 15.229/2006. CONTROVÉRSIA 
JURISPRUDENCIAL IRRESOLUTA EM TORNO 
DA INSTITUIÇÃO DE “TAXAS DE 
SEGURANÇA”. ENTENDIMENTOS 
DIVERGENTES DO STF E DO TJPR. DITAMES 
DA LEI 16.567/2010 E DO CÓDIGO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
DO ESTADO DO PARANÁ. ATUAÇÃO DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR INTEGRADA 
AO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
MUNICIPAIS. CAUTELAS IMPRESINCINDÍVEIS 
E ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS NA 
ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
SERVIÇO, COM TREINAMENTO, 
ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO POR 
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PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, SOB PENA 
DE INEFICIÊNCIA, INSUFICIÊNCIA OU DE 
EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO A RISCO. 
ALTERNATIVA DE CONVÊNIO POR MEIO DO 
PROGRAMA “BOMBEIRO COMUNITÁRIO”, 
REGULADO PELO DECRETO 5.696/2009. 

 

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Capanema 

consulta este Centro de Apoio Operacional de Habitação e 

Urbanismo com relação à legislação de prevenção e combate a 

incêndio e pânico para Municípios de pequeno porte, bem como 

orientações a respeito de sua respectiva implementação. 

 Em análise vestibular, impende definir no que consistem as 

atividades de prevenção e combate a incêndios. De acordo com o 

art. 2º, II da Lei n. 16.567/10 do Estado do Paraná, consideram-se: 

 
 

 
II - atividades de prevenção e combate a incêndios: 
a) edição de normas para a instituição de medidas de 
segurança; 
b) as operações de combate a incêndio; 
c) a supervisão sobre a atividade de bombeiros civis; 
d) a definição técnica de hidrantes e outros 
equipamentos, a serem observadas pelo prestador do 
serviço público de abastecimento de água; 
e) o exercício do poder de polícia administrativo, 
visando assegurar o adequado cumprimento das 
normas de prevenção e combate ao incêndio, 
inclusive por meio de: 
1. análise e aprovação de planos de segurança, de 
projetos de edificação e de áreas de risco; 
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2. autorização para que determinado imóvel ou espaço 
possa ser utilizado; 
3. ações de vistoria e de requisição e análise de 
documentos; 
4. declaração de que determinada área é de risco, 
inclusive com interdição de seu acesso a pessoas não 
expressamente autorizadas; 
5. realização de perícias técnicas e estudos visando 
avaliar as causas de incêndio, bem como o desempenho 
das medidas de segurança; 
Parágrafo único. As perícias técnicas de que trata o 
presente artigo não se confundem com a competência 
da Polícia Científica. 

 
 

O comando legal supra espelha o dispositivo constitucional do 

art. 144, § 6º, nos termos do qual a competência administrativa 

originária sobre a organização e manutenção do Corpo de 

Bombeiros Militares pertence aos Estados e ao Distrito Federal: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

[...] 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

[...] 

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 
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Na mesma linha, a Constituição do Estado do Paraná 

acompanha a Carta Magna, conforme o exposto no art. 45:  

 

Art. 45: São servidores militares estaduais os integrantes 

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

 

 Sem embargo, a matéria em comento tem gerado 

divergências no âmbito do Poder Judiciário. Anote-se que o 

Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 206.777-6, 

tangenciou sinteticamente a questão, não vislumbrando óbice à 

instituição, por parte dos Municípios, de taxas de segurança 

destinadas à manutenção dos serviços de prevenção e extinção de 

incêndios e reconhecendo, pela lógica, legítima sua prestação: 

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. IPTU 
PROGRESSIVO. TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E DE 
SEGURANÇA. LEIS MUNICIPAIS Nº 6.747/90 (ARTS. 2º E 
3º), 6.580/89 (ARTS. 1º E 2º, INC. I, ALÍNEA A, E INC. II, 
ALÍNEAS A E B); E 6.185/85. ACÓRDÃO QUE OS DECLAROU 
INEXIGÍVEIS. ALEGADA OFENSA AOS INCS. I E II E §§ 1º E 2º 
DO ART. 145; INC. I E §1º DO ART. 156; §§ 1º, 2º, 4º, INC. 
II, DO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO. 

Decisão que se acha em conformidade com a orientação 
jurisprudencial do STF no que tange ao IPTU progressivo, 
declarado inconstitucional no julgamento do RE 194.036, 
Min. Ilmar Galvão; e à taxa de limpeza urbana (arts. 1º e 
2º, inc. I, a, e II, a e b, da CF, porquanto a título de 
remuneração de serviço prestado uti universi e tendo 
por base de cálculo fatores que concorrem para 
formação da base de cálculo do IPTU. 
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Declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos 
enumerados, alusivos à taxa de limpeza urbana. 

Pechas que não viciam a taxa de segurança, 
corretamente exigida para cobrir despesas com a 
manutenção dos serviços de prevenção e extinção de 
incêndios. 

Recurso conhecido em parte, para o fim de declarar a 
legitimidade da última taxa mencionada. 

(STF – REXP nº 206.777-6 – SP. Rel. Min. Ilmar Galvão. 

Recorrente: Município de Santo André. Recorrido: Maria 
Sampaio Franco. 25/02/99) 

 

 Embora o debate in casu orbitasse em torno da natureza 

jurídica do tributo e de sua divisibilidade ou não para fins de 

caracterização de “taxa”, fato é que a decisão difundiu-se como 

paradigma hermenêutico da possibilidade dos Municípios prestarem 

serviços de prevenção de incêndio. A título ilustrativo, cita-se 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL. MUNICÍPIO DO RIO GRANDE. TAXA DE SERVIÇOS 
URBANOS E TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. 
LEGALIDADE. 

A Lei nº 3.961/85, que alterou o Código Tributário do 
Município do Rio Grande, instituiu a Taxa de Serviços 
Urbanos que tem por fato gerador a remoção do lixo, 
serviço específico e individualizado sem abranger 
limpeza de logradouros públicos, como estava previsto na 
legislação anterior. 

Constitucionalidade da exação. 
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Relativamente à Taxa de Prevenção de Incêndio, o 
egrégio STF concluiu pela sua constitucionalidade, por 
tratar-se de serviço público e divisível, cujos 
beneficiários são suscetíveis de referência individual. 

Apelação provida 

(TJRS – APELAÇÃO CÍVEL: 70058361098. Rel. Marco 
Aurélio Heinz. Data de Julgamento: 30/04/2014. 
Apelante: Município do Rio Grande do Sul. Apelado: Luiz 
Carlos Domingues Garcia). 

 

 E, ainda, da Corte de Justiça Bandeirante: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - 
Ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de taxas 
de limpeza e sinistro - Sentença que julgou procedentes 
os pedidos e extinção da execução fiscal - 1) Taxas de 
limpeza e de conservação de vias e logradouros públicos - 
Impugnação de taxas de conservação, limpeza e combate 
a sinistros - Desistência tardia da Municipalidade quanto 
às taxas de conservação e limpeza. 2) Taxa de prevenção 
e extinção de incêndios - Constitucionalidade - Fato 
gerador prestação de serviço essencial, específico e 
divisível, cuja efetividade ou potencial é suscetível de 
referência individual - Jurisprudência do STF - 3) 
Sucumbência recíproca das partes - Sentença 
parcialmente reformada - Reexame necessário e Recurso 
da Municipalidade parcialmente providos. 

(TJ-SP - REEX: 03793107020098260000 SP 0379310-
70.2009.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de 
Julgamento: 13/12/2012, 14ª Câmara de Direito Público, 
Data de Publicação: 24/01/2013) 

 

 Nada obstante, divergindo dos entendimentos transcritos, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná dispõe de súmula 
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que atribui a pecha de inconstitucionalidade a esta modalidade de 

taxa de segurança quando estabelecida pelos entes municipais, em 

face da competência tributária exclusiva detida pelo Estado: 

 

Súmula 34: "A TAXA DE SEGURANÇA, QUE CORRESPONDE 
AO SERVIÇO DE COMBATE A INCÊNDIO, QUANDO 
INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR 
INTERMÉDIO DE CONVÊNIO, É INCONSTITUCIONAL, 
TENDO EM VISTA QUE A SUA CRIAÇÃO É DE COMPETÊNCIA 
TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA DO ESTADO." 

 

Julgados recentes corroboram e aplicam a tese da 

inconstitucionalidade, solidificada, outrossim, nos Enunciados n. 6 

e n. 7 das Câmaras Especializadas em Direito Tributário: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE ESPECIFICIDADE E 
DIVISIBILIDADE - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS 
E NÃO DOS MUNICÍPIOS - ENUNCIADO Nº 06 DAS CÂMARAS 
ESPECIALIZADAS EM DIREITO TRIBUTÁRIO - 
IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - TAXA 
DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS 
- INCONSTITUCIONALIDADE - ENUNCIADO Nº 07 DAS 
CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO TRIBUTÁRIO - 
HONORÁRIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO.  
I "A taxa de prevenção e combate a incêndio é 
legítima, quando atende aos requisitos de especificidade 
e divisibilidade, correspondendo a serviços prestados ou 
postos à disposição do contribuinte. Entretanto, o 
Município não pode instituí-la, por ser da competência 
tributária do Estado  
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(TJ-PR : 9519920 PR 951992-0, Rel. Des. Rubens Oliveira 
Fontoura. Apelante: Município de Francisco Beltrão. 
Apelado: Rubens Oliveira Fontoura. 11/09/2012). 

 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU 
E TAXAS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS RECONHECIDA 
PELO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CTN 
E 150 VI, c DA CF - ISENÇÃO, NOS TERMOS DA LEI N.º 
2.733/90 DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - 
INCONSTITUCIONALIDADE DAS TAXAS DE COMBATE A 
INCÊNDIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICAS - 
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.  

I - A entidade reconhecida pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social faz jus à imunidade tributária e não 
pode ter sua condição negada pelo Município.  

II - E isenta das taxas municipais a entidade que atende 
aos requisitos do art. 14 do CTN, reproduzidos pela 
legislação municipal que disciplinou a matéria.  

III - Não fosse pela isenção, plenamente aplicável ao 
caso em exame, as taxas de combate a incêndio, 
limpeza e conservação haveriam de ser afastadas, de 
qualquer sorte, por serem inconstitucionais, de acordo 
com o entendimento preconizado pelas Câmaras de 
Direito Tributário deste Tribunal, em seus Enunciados 
n.º 6 e 7.  

(TJ-PR: 502.903-4. Rel. Des. Rubens Oliveira Fontoura. 
Apelante: Fazenda Pública do Município de Maringá. 
Apelado: Instituição Adventista Sul Brasileira de 
Educação e Assistência Social. 11/09/2012). 

 

De se atentar, todavia, para as incongruências de ambas as 

interpretações acima sumariadas. Em primeiro ligar, não assoma 

incontestável que o serviço de prevenção e combate a incêndios 
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goze de caráter individualizável, tendo em vista sua natureza de 

prestação difusa de segurança à população. À parte isso, ainda que 

se adote a tese da competência tributária exclusiva estadual, ela 

abrange tão somente a dimensão arrecadatória do problema, não 

revertendo, de pronto, na inviabilidade jurídica da prestação dos 

serviços de bombeiro não-militar pelos Municípios. 

Ademais, superado este aspecto da controvérsia, é pacífico, 

que aos Municípios cabe legisle sobre o uso e ocupação do solo, as 

edificações e as atividades urbanas, controlando-as tanto 

preventivamente (por meio do processo de licenciamento 

urbanístico) quanto posteriormente (via fiscalização).  

Na primeira vertente, notório que qualquer obra necessita de 

prévio alvará de construção, que aprove o projeto, e do “habite-

se”, documento que, após verificação in loco da compatibilidade 

da edificação finalizada com o previsto, autoriza o ingresso e 

ocupação da mesma. Da mesma maneira, estabelecimentos 

comerciais de qualquer natureza, estruturas montadas para 

eventos ou áreas privadas abertas ao trânsito do público 

demandam o chamado “alvará de funcionamento”, sem o qual, 

mesmo se regular a edificação, a atividade ou serviço não se pode 

desenvolver. O sentido desta exigência é, justamente, assegurar 

adequadas condições de salubridade e de segurança à comunidade. 

Em geral, tais avaliações acham-se disciplinadas no Código 
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Municipal de Obras e no Código Municipal de Posturas, integrantes 

do sistema urbanístico mínimo explicitado pela Lei Estadual n. 

15.229/2006, em seu art. 3º, III: 

 

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos 
Planos Diretores Municipais os Municípios deverão 
observar as disposições do Estatuto da Cidade e deverão 
ser constituídos ao menos de: 
 
I - fundamentação do Plano Diretor Municipal contendo o 
reconhecimento, o diagnóstico e as diretrizes referentes 
à realidade do Município, nas dimensões ambientais, 
sócio-econômicas, sócio-espaciais, infra-estrutura e 
serviços públicos e aspectos institucionais, abrangendo 
áreas urbanas e rurais e a inserção do Município na 
região; 
 
II - diretriz e proposições, com a abrangência conforme 
alínea anterior, estabelecendo uma política de 
desenvolvimento urbano/rural municipal e uma 
sistemática permanente de planejamento; 
 
III - legislação básica constituída de leis do Plano 
Diretor Municipal, Perímetro Urbano, Parcelamento 
do Solo para fins Urbanos, Uso e Ocupação do Solo 
Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras, 
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo 
Estatuto da Cidade que sejam úteis ao Município; 

 

É nessas peças de legislação, destarte, e não em regramento 

específico, que pode o Município estipular diretrizes locais sobre 

prevenção (licenciamento e fiscalização) a incêndios, isto é, no 

corpus normativo urbanístico de interesse local. 
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Nesses termos, imprescindível compatibilizar as atribuições 

estaduais desdobradas na referida Lei n. 16.567/2010 (sobretudo 

com respeito à edição de normas, as ações de vistoria e análise 

documental e à aprovação de planos de segurança, de projetos de 

edificação e de áreas de risco) com o interesse local a que alude o 

art. 30, I, da Constituição Federal de 1988, para competência 

legislativa municipal. Isso porque, se não se pode suprimir a 

importância dos Municípios na consecução desta função de 

relevância social inconteste, tampouco se deve olvidar a vigência 

do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Comando do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, sob cujos ditames, é da 

competência dos Bombeiros Militares a expedição do Certificado 

de Vistoria em Estabelecimento (CVE) previsto no art. 3º, IX e no 

art. 9º, § 2º, elementos integrantes do processo de licenciamento: 

 

Artigo 3o – Para efeito deste Código são adotadas as 
definições abaixo descritas: 

(...) 

IX - Certificado de Vistoria em Estabelecimento (CVE): é 
o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Paraná - CBMPR certificando que a edificação está em 
conformidade com as exigências previstas no CSCIP. 

 

Artigo 9º – O processo de segurança contra incêndio e 
pânico, que compreende plano de segurança contra 
incêndio e pânico e solicitações de vistoria, devidamente 
instruído, inicia-se com o protocolo junto ao SPCIP. 
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(...) 

§ 2º - Será emitido Laudo e/ou Certificado de Vistoria do 
Estabelecimento quando constatado, pelo SPCIP, o 
atendimento das exigências contidas neste Código e nas 
Normas de Procedimentos Técnicos – NPT. 

 

O que, tampouco, anula a possibilidade de que o Município, 

na esfera de seu interesse local e diante das particularidades de 

sua realidade, de seu meio-ambiente e de seu território, 

complemente, no que couber, os requisitos já estabelecidos nos 

regramentos estaduais, inclusive aumentando o grau de 

rigorosidade das medidas de segurança exigidas nos processos 

administrativos de licenciamento, desde que tal atividade 

legiferante não enseje conflito de normas, mas compatibilização. 

É dizer, não podem as equipes constituídas pelos Municípios 

se substituírem ao Corpo de Bombeiros Militar na atividade 

específica de realização de vistorias e emissão de laudos e 

certificados de aprovação de estabelecimentos, posto que para 

tanto desfruta o Estado de poder de polícia delineado 

constitucionalmente, o que, todavia, não impede, em tese, a 

formalização de convênio para o exercício desta função1, 

                                                           
1 Essa competência, como também as responsabilidades dela decorrentes não 
foram previstas para os Municípios ou para entidades privadas, isto é, para 
Corpos de Bombeiros Voluntários. Estes, em que pese a boa vontade de seus 
integrantes, remunerados ou não, ao certo não têm previsão na Constituição 
da República e, portanto, não podem exercer atividades que a Carta 
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especialmente como resposta à mora e a deficiência 

diagnosticadas na prestação atual do serviço pelo ente estadual. 

Sob esta ótica, abre-se a possibilidade de que o Município de 

Capanema venha a aderir ao Programa Bombeiro Comunitário2, 

conformado pelo Decreto Estadual n. 5.696/2009 e seu Anexo, o 

qual se presta a facilitar a cooperação entre os Municípios e o 

Estado do Paraná nesta seara, ampliando a cobertura do serviço.  A 

grande vantagem do programa é associar ações e investimentos de 

origem municipal com a coordenação de Bombeiro Militar 

tecnicamente qualificado e devidamente designado para a 

administração ininterrupta do Posto Local e de sua equipe, nos 

termos do art. 5º, VI do Regulamento do Programa: 

 

Art. 5º. Compete a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública (SESP) por intermédio do Corpo de Bombeiros: 

(...) 

                                                                                                                                                                          
Fundamental de 1988 cometeu às só entidades que nominou expressamente, 
isto é, Estados, Distrito Federal e Territórios. (...) Isso não implica, 
naturalmente, na impossibilidade de conveniar-se a prestação de tais 
serviços entre o Estado e os seus Municípios, desde que não ocorra 
hipótese de delegação de poderes, em especial, de Poder de Polícia, que 
está implícito em toda a atividade de proteção contra incêndio e 
emergências próprias dos serviços de Bombeiros. (LAZZARINI, Álvaro. Poder 
de Polícia e o Corpo de Bombeiros. In: FREITAS, José Carlos de (Coord.) Temas 
de Direito Urbanístico 2. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 2000, p. 54-55). 
2 Mais informações em: 
http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo
=81  

http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=81
http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=81
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VI- Manter ininterruptamente 01 (um) Bombeiro Militar 
na administração do Posto de Bombeiro Comunitário, 
executando também a coordenação dos Agentes de 
Defesa Civil. 

 

Um convênio dessa natureza permitiria que o Corpo de 

Bombeiros Civil organizado pelo Município desempenhasse, sob a 

supervisão de bombeiro militar responsável técnico, integrasse os 

níveis estadual e local nos processos de licenciamento urbanístico, 

agilizando a análise dos projetos a expedição dos respectivos 

alvarás, a fiscalização continuada e o atendimento a sinistros, 

inclusive de defesa civil. Mesmo porque, no tocante ao controle 

posterior e às medidas emergenciais, não se podem afastar os 

deveres do ente municipal, conforme a Lei nº 12.608/2012. O 

diploma cuida, preponderantemente, da política de defesa civil 

contra desastres naturais, porém relaciona-se intrinsecamente com 

a temática do combate a incêndios ao assentar, em seu art. 8º, VII: 

 

Art. 8o  Compete aos Municípios: 

(...) 

VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, 
quando for o caso, a intervenção preventiva e a 
evacuação da população das áreas de alto risco ou das 
edificações vulneráveis; 

 

Portanto, ainda que sem a adesão do Município a programa 

de cooperação específico, pode o mesmo organizar equipes de 
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combate a incêndios, desde que para tanto realize prévios estudos 

e planejamento, inclusive orçamentário, indicando a estrutura, o 

pessoal3, os equipamentos adequados, a infraestrutura física e os 

demais recursos indispensáveis para a consecução dos objetivos de 

interesse coletivo. Reforça-se que o Administrador está impedido 

de executar de modo insuficiente as políticas públicas, devendo, 

assim, analisar zelosamente a capacidade técnica e financeira de 

que dispõe antes de desencadear os esforços institucionais 

primeiros. A questão é de urgência e vulto indisputados, mas o seu 

adequado enfrentamento atrela-se a técnicas e treinamento 

próprios4, de obrigatória observância para a eficiência do serviço. 

Na ausência destes, e da orientação de profissionais 

especializados, pode-se antes elevar os riscos à população (e aos 

envolvidos nas operações mesmas) do que mitigá-los. 

                                                           
3 Preferencialmente servidores públicos selecionados em concurso próprio, 
após regulamentação da carreira na legislação de estrutura administrativa, 
dado o específico código de conduta e regime jurídico a que se submetem, 
passíveis, inclusive, de responder por improbidade administrativa, afora a 
imprudência, imperícia ou negligência em sua atuação. A questão da 
improbidade foi suscitada, por exemplo, pelo Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Sul no afamado caso da Boate Kiss, em Santa Maria, devido a 
irregularidades identificadas na elaboração e aprovação, pelo Corpo de 
Bombeiros Militar, dos planos de prevenção a incêndios, de fuga e de controle 
de pânico. 
4 Quanto ao treinamento de bombeiros civis, o mesmo sujeita-se aos 
parâmetros estipulados pela NBR 14.608 (disponível virtualmente em: 
http://pt.scribd.com/doc/21414377/Nbr-14608-Bombeiro-Profissional-Civil). 

http://pt.scribd.com/doc/21414377/Nbr-14608-Bombeiro-Profissional-Civil
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Outrossim, recomendável, para assegurar a participação, a 

transparência e o controle social dessas iniciativas, que se leve o 

tema a consulta, debate ou audiência pública, além de submetê-lo 

às instâncias de gestão democrática instituídas no Município de 

Capanema, como o Conselho da Cidade (também denominado, em 

algumas localidades, Conselho de Desenvolvimento Urbano, 

Conselho do Plano Diretor, etc.) e eventuais conselhos ou 

comissões de segurança, de defesa civil, entre outros colegiados. 

Em suma, Município e Estado têm de, necessariamente, atuar 

em confluência para a proteção dos cidadãos, garantindo que a 

mesma seja viabilizada atendendo aos padrões técnicos e 

regulamentos existentes e não de modo diletante ou 

espontaneísta, visando à suficiência e à eficiência do serviço.  

É a consulta. 

 

Curitiba, 14 de maio de 2014. 

 
 
 

ODONÉ SERRANO JÚNIOR 
Promotor de Justiça 

 
 

 


