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PROJETO DE LEI 01-00251/2012 do Vereador Agnaldo Timóteo (PR)  
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de aparelho desfibrilador externo 
automático - DEA, em empresas com mais de 20 (vinte) empregados, no âmbito do 
Município de São Paulo, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º As empresas com mais de 20 (vinte) empregados, situadas no Município de 
São Paulo, deverão manter em suas dependências aparelho desfibrilador externo 
automático - DEA.  
Art. 2º As empresas de que trata o art. 1º desta Lei deverão promover a 
capacitação de seu pessoal para utilização do desfibrilador externo automático - 
DEA, por meio de curso de “suporte básico de vida”, ministrado por entidades 
credenciadas pelo Conselho Nacional de Ressuscitação.  
Art. 3º Os aparelhos que trata o art. 1º desta Lei deverão atender às normas de 
fabricação e manutenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO.  
Art. 4º O descumprimento ao disposto na presente Lei implicará na imposição de 
multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dobrada na reincidência.  
Parágrafo único. A multa de 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, acumulado no 
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro 
índice criado por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
moeda.  
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 6º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das Sessões, Às Comissões competentes.”  
 


