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PROJETO DE LEI Nº _____  DE 2019 

Dispõe sobre a proibição da produção e 

utilização de contêineres fabricado com 

poliuretano com finalidade de instalação de 

alojamentos, refeitórios, estabelecimentos de 

saúde, instituições de ensino, assim como 

aqueles destinados ao acolhimento de pessoas. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica proibida a produção e emprego de material fabricado com Poliuretano para 

fins de instalação, alocação ou qualquer forma de revestimento em contêineres, divido 

em partes ou não, destinados à edificação de residências, refeitórios, escritórios, 

alojamentos, estabelecimentos de saúde e de ensino, assim como toda e qualquer 

estrutura, cuja finalidade seja albergar pessoas em seu interior. 

 

Art. 2º As estruturas mencionadas no artigo antecedente que já se encontrem 

consolidadas, deverão, impreterivelmente, providenciar a adoção de medidas efetivas de 

segurança contra a propagação de incêndio e geração de risco à saúde e vida das 

pessoas, a teor do que estabelece a Lei Estadual nº 9.269/09, com alterações incluídas 

pela Lei nº 10.368/15 e regulamentada pelo Decreto nº 2423/09, sob pena das sanções e 

responsabilizações aplicáveis. 

 

Art. 3º Eventual infração à presente Lei poderá acarretar a interdição do 

estabelecimento, sem prejuízo da cessação da atividade a que estiver sendo exercida no 

local, além da aplicação de multa, limitada ao valor de 5000 VRTE – Valor de 

Referência do Tesouro Estadual, a ser aplicada pelos órgãos fiscalizadores. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias da data de sua 

publicação. 

 

Salas das Sessões, 17 de abril de 2019. 

 

CARLOS VON 

DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 

Em apreço a estudos realizados após acidentes ocorridos em locais 

fechados que albergavam pessoas em seu interior, verificou-se a existência de material 

produzido a partir da substância poliuretano, a qual deriva da reação entre poliol e 

isocianato, cujas propriedades químicas proporcionam sobrelevado índice inflamável, 

restando indubitável a constatação da contribuição do mencionado material para 

propagação de chamas e eliminação de gases asfixiantes, o que gera demasiados riscos à 

integridade física e sobretudo à vida de pessoas alojadas ou situadas no interior das 

edificações erigidas com revestimento do sobredito material. 

Nada obstante a finalidade térmica e acústica do Poliuretano ao ser 

empregado em edificações que comportem pessoas em seu interior, em verdade, as 

eventuais consequências em situações fortuitas de problemas elétricos ou quaisquer 

ocorrências originadoras de incêndio são desproporcionais às justificativas da produção 

de contêineres, nos quais se constante o material derivado da mencionada substância. 

Não se pode olvidar as variadas opções de substâncias e composições 

químicas sucedâneas ao Poliuretano as quais propiciam a mesma finalidade termo-

acústica do material sem implicar os mesmos riscos à saúde e à vida das pessoas, o que 

deverá ser adotado pelas empresas de produção dos abrigáveis, assim como os 

estabelecimentos erigidos com base em contêineres. 

Constata-se, portanto, que o desiderato da presente proposição alinha-

se à proibição de produção e utilização de contêineres que apresentem, em quaisquer 

formas, a substância Poliuretano em suas estruturas que visem abrigar pessoas em seu 

interior, razão pela qual, em seu tratando de competência concorrente com distribuição 

vertical de matérias a serem legisladas pelos Entes Federativos oriunda do modelo de 

cooperativismo constitucional contemporâneo, disposto no Art. 24, V, VIII e XII da 

CF/88, bem como da previsão de normas específicas aplicáveis a nível estadual, revela-

se a constitucionalidade, juridicidade, e observância à regimentalidade e à boa técnica 

legislativa deste projeto de lei. 
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