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PARECER Nº  1487/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 350/11.  
De autoria do nobre Vereador Juscelino Gadelha, o presente projeto de lei dispõe 
sobre a obrigatoriedade de limpeza de ar condicionado nos locais que especifica no 
Município de São Paulo e dá outras providências.  
Segundo o autor a obrigatoriedade de limpeza de ar condicionado anualmente em 
Shopping Centers, Hipermercados e Hospitais é primordial para garantir a 
qualidade interna do ar e saúde dos frequentadores e funcionários destes locais, 
evitando, dessa forma, que tais locais sofram da síndrome do edifício doente.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposição, apresentando substitutivo para incluir previsão de multa, 
por sugestão do autor, visando além de punir o infrator dar mais efetividade a 
norma.  
De acordo com especialistas grande parte dos problemas alérgicos da população 
mundial é causada pela falta de manutenção ou pela manutenção inadequada dos 
sistemas 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.  
O citado regulamento estabelece, ainda, em seu artigo 6º que os proprietários, 
locatários e prepostos, responsáveis por sistemas de climatização com capacidade 
acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), deverão manter um responsável 
técnico habilitado, com as seguintes atribuições:  
“a) implantar e manter disponível no imóvel um Plano de Manutenção, Operação e 
Controle –PMOC, adotado para o sistema de climatização. Este Plano deve conter a 
identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição 
das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as 
recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de 
emergência, para garantia de segurança do sistema de climatização e outras de 
interesse, conforme especificações contidas no Anexo I deste Regulamento Técnico 
e NBR 13971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  
b) garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou 
indireta deste serviço.  
c) manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no 
PMOC.  
d) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação 
e controle aos ocupantes.”  
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 a frequência mínima para alguns componentes, considerados como 
reservatórios, amplificadores e disseminadores de poluentes, os quais reproduzido 
no quadro a seguir:  
 
Componente Periodicidade  
Tomada de ar externo Limpeza mensal ou quando descartável até 

sua obliteração (máximo 3 meses)  
Unidades filtrantes Limpeza mensal ou quando descartável até 

sua obliteração (máximo 3 meses)  
Bandeja de condensado Mensal*  
Serpentina de aquecimento Desencrustação semestral e limpeza 

trimestral  
Umidificador Desencrustação semestral e limpeza 

trimestral  
Ventilador Semestral  
Plenum de mistura/casa de máquinas Mensal  
 
*Excetuando na vigência de tratamento químico contínuo que passa a respeitar a 
periodicidade indicada pelo fabricante do produto utilizado.  
Face ao exposto, deduz-se que a medida proposta é de grande relevância, pois 
possibilita a melhoria na qualidade do ar no interior destes estabelecimentos. 
Entendemos, no entanto, que esta deve ser estendida para todos que possuírem 
sistemas de climatização com capacidade superior a 5 TR (cinco toneladas de 
refrigeração) que é o parâmetro estabelecido pela citada portaria, acima do qual é 
necessário responsável técnico e PMOC. Outra ressalva que fazemos é quanto a 
periodicidade de manutenção de alguns componentes do sistema de climatização, 
que segundo recomendação da ANVISA deve ocorrer num prazo inferior, conforme 
se observa no quadro supra.  
Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete analisar, somos favoráveis à 
aprovação do Projeto de Lei nº 350/11, na forma de substitutivo ao substitutivo 
proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, com o 
intuito de adequar a propositura as considerações efetuadas.  
  
SUBSTITUTIVO Nº             DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 0350/11.  
  
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza de sistemas de climatização e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º É obrigatória à realização anual de limpeza e manutenção de sistemas de 
climatização com capacidade acima de 5 TR (cinco toneladas de refrigeração), 
exceto para os componentes, considerados como reservatórios, amplificadores e 
disseminadores de poluentes, que deverão obedecer a frequência mínima 
estabelecida no Quadro Anexo integrante desta lei.  
Parágrafo único. Para efeito desta lei entende-se por sistema de climatização o 
conjunto de processos empregados para se obter por meio de equipamentos em 
recintos fechados, condições específicas de conforto e boa qualidade do ar, 
adequadas ao bem estar dos ocupantes.  
Art. 2º Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de 
limpeza, manutenção, operação e controle, observadas as determinações abaixo 
relacionadas, visando à prevenção de riscos à saúde dos ocupantes:  
I - limpar os componentes do sistema de climatização, tais como: bandejas, 
serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou 
multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar 
interno;  
II -utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos 
biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim;  



III - verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e mantê-los em 
condições de operação, promovendo a sua substituição quando necessário;  
IV - restringir a utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura 
do ar de retorno e ar de renovação ao uso exclusivo do sistema de climatização;  
V - preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas 
que apresentem risco à saúde humana;  
VI - garantir a adequada renovação do ar de interior dos ambientes climatizados, 
ou seja, no mínimo 27m³/h/pessoa;  
VII - descartar as sujidades sólidas, retiradas do sistema de climatização após a 
limpeza, acondicionadas em sacos de material resistente e porosidade adequada, 
para evitar o espalhamento de partículas inaláveis.  
Art. 3º O não cumprimento desta lei implicará ao infrator multa de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), dobrado o valor no caso de reincidência.  
Parágrafo único. A multa que trata o “caput” deste artigo será atualizada 
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 este índice, será adotado outro 
índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
moeda.  
Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 60 
(sessenta) dias.  
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 
em contrário.  
QUADRO ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº 350/11 
  
Componente Periodicidade  
Tomada de ar externo Limpeza mensal ou quando descartável até 

sua obliteração (máximo 3 meses)  
Unidades filtrantes Limpeza mensal ou quando descartável até 

sua obliteração (máximo 3 meses)  
Bandeja de condensado Mensal*  
Serpentina de aquecimento Desencrustação semestral e limpeza 

trimestral  
Umidificador Desencrustação semestral e limpeza 

trimestral  
Ventilador Semestral  
Plenum de mistura/casa de máquinas Mensal  
 
*Excetuando na vigência de tratamento químico contínuo que passa a respeitar a 
periodicidade indicada pelo fabricante do produto utilizado.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente , em 
09/11/2011.  
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