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PARECER Nº 250/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 299/11.  
De autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, o presente projeto de lei dispõe 
sobre a realização trimestral de Fiscalização da Qualidade do Ar nos locais que 
especifica no Município de São Paulo e dá outras providências.  
Segundo o autor, o jornal O Estado de São Paulo em 22 de maio de 2011 noticiou 
que dos 50 (cinquenta) grandes Shoppings de São Paulo somente 21 (vinte e um) 
passaram por fiscalização e destes apenas 2 (dois) passaram no teste de qualidade 
do ar.  
Ainda, de acordo com o autor, a maioria dos estabelecimentos apresentou sistema 
de climatização precário, ocasionando prejuízo à saúde de frequentadores e 
trabalhadores. Concluindo, que os prejuízos podem ser prevenidos através de uma 
manutenção constante do sistema de climatização.  
De fato, os sistemas de climatização, quando não são limpos periodicamente, 
contribuem para o surgimento ou piora de alergias respiratórias, visto que existe o 
risco de aumento da concentração de poluentes biológicos, comprometendo a 
qualidade de vida da população, principalmente das mais vulneráveis que possuem 
problemas respiratórios.  
Diante deste quadro o Ministério da Saúde publicou Portaria nº 3.523/GM, de 28 de 
agosto de 1998, contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de 
verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e 
manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos 
sistemas de climatização, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenção 
de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.  
Nesse sentido a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
divulgou Orientação Técnica elaborada pelo Grupo Técnico Assessor, através da 
Resolução – RE nº 9, de janeiro de 2003, recomendando padrões referenciais de 
qualidade do ar interior em ambientes climatizados de uso público e coletivo como 
complemento as medidas básicas definidas na Portaria nº 3.523/GM, para efeito de 
reconhecimento, avaliação e controle da qualidade do ar interior nos ambientes 
climatizados, como forma de subsidiar as decisões do responsável técnico pelo 
gerenciamento do sistema de climatização, quanto à definição de periodicidade dos 
procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do sistema, desde que 
assegurada uma frequência mínima para alguns componentes.  
Face o exposto, consideramos que a medida proposta é de grande relevância para a 
saúde pública, no entanto, segundo a Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa: atribuir função a COVISA é matéria atinente à organização 
administrativa, e, portanto, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, 
propondo substitutivo saneador, que retira da proposta a obrigatoriedade do 
Executivo fiscalizar trimestralmente os citados estabelecimentos e incluindo 
dispositivo para que estes atendam as orientações da Anvisa.  
Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete analisar, somos favoráveis à 
aprovação do Projeto de Lei nº 299/11, na forma do substitutivo proposto pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente em 
23/03/2012.  
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