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PARECER Nº 884/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 527/07. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 527/07, de autoria do nobre Vereador Cláudio Prado, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização nos locais que 
especifica e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, com elaboração de Substitutivo. 
O projeto propõe a obrigatoriedade da sanitização de locais fechados de acesso 
coletivo, públicos e privados, climatizados ou não, executadas por empresas 
cadastradas no órgão público municipal competente, a fim de evitar a transmissão de 
doenças, definindo-se como processo de sanitização o conjunto de procedimentos que 
visam à manutenção das condições ambientais adequadas, por métodos que eliminem 
e impeçam a proliferação de microorganismos prejudiciais à saúde humana. 
Ao incluir o aspecto da qualidade do ar de interiores como uma das medidas a serem 
observadas na realização do processo de sanitização, a iniciativa torna-se mais 
abrangente e procura tratar do tema, de forma a eliminar as diversas possibilidades de 
transmissão de doenças infecto-contagiosas. 
A justificativa do projeto de lei enfatiza o problema da contaminação do ar em 
ambientes fechados e a questão da qualidade do ar de interiores e, nesse sentido, 
cabe ressaltar que o regulamento de ambientes artificialmente climatizados é de 
responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Do mesmo 
modo, a fiscalização e a regulação dos produtos utilizados no processo de sanitização, 
classificados como domissanitários, também é de competência da ANVISA. 
Sendo assim, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei, apresentando, contudo, 
um Substitutivo ao Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, com o objetivo de adequar o texto de forma a não comprometer a 
viabilização da execução das ações previstas na propositura. 
 
SUBSTITUTIVO Nº               /09  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 527/2007 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de sanitização dos locais que especifica, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
 
Art. 1º Deverá ser realizado anualmente processo de sanitização em todos os locais 
fechados de acesso coletivo, públicos e privados, climatizados ou não, a fim de evitar a 
transmissão de doenças infecto-contagiosas.  
§ 1º - Para os efeitos desta lei, entende-se por processo de sanitização o conjunto de 
procedimentos que visam à manutenção das condições ambientais adequadas, por 
métodos que eliminem e impeçam a proliferação de microorganismos prejudiciais à 
saúde humana. 
§ 2º - O processo de sanitização compreende o tratamento de todos os ambientes, 
incluindo paredes, tetos, pisos, mobiliários e sistemas de condicionamento de ar, 
devendo ser realizado por empresas legalmente constituídas e devidamente 
autorizadas para o exercício desta atividade.  
§ 3º - As empresas de que trata o parágrafo anterior deverão emitir certificado 
atestando a 



realização do processo de sanitização, informando ao órgão público municipal 
competente. 
§ 4º - Somente serão utilizados produtos consentidos pela autoridade pública 
competente.  
Art. 2º Aos infratores desta Lei serão aplicadas as seguintes penalidades:  
I. Advertência, a fim de sanar a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias:  
II. Multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), duplicada em caso de 
reincidência, devendo este valor ser reajustado anualmente pela variação do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção 
deste índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do 
poder aquisitivo da moeda.  
Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 
90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 4º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementada, se necessário.  
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Sala da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, em 16/09/2009. 
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