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Projeto de Lei	 01-0873/93-7

Dispbe sobre a comercialização e
utiliza0o de produtos que contenham
asbesto/amianto, no Jmbito do Município
de São Paulo, e dá outras providgncias

A Cmara Municipal (121..ex~r -Pcu6

Arttille" lo - O Município de São Paulo promoverá em
cclaboraç'ào com , os órgãos públicos estaduais, federais e entidades

ma afins a preserva0o, conservação, defesa e melhoria do meio ambiente,
relativamente ao uso do asbesto, de acordo com as normas idesta lei.

o

ParJ:grafo ittlico: Entende-se por asbesto, 'também denominado amianto, a
forma fibrosa dos silicatos minerais, pertencentes aos grupos de
rochas metamórficas das serpentinas e dos anfibálios, que extraído da
natureza se apresenta das formas seguintes:

- Silicato hidratado de magnésio, chamado crisotila
também conhecido como amianto branco.

II - Silicatos de ferro e/ou magnésio, do grupo dos
anfibólios, chamados actinolita, 	 antofilita, tremolita, amoita,
também conhecido como asbesto marrom,	 crocidolita, também conhecido
como asbesto azul, e outros.

Art56 2o - O Município de São Paulo através do órgão
_Ael; competente do Executivo promoverá o registro e fiscaliza0o das
"IMF empresas que produzem, utilizam ou comercializam, fibras de asbesto,

bem como daquelas que são responsáveis pela remoção de sistemas que
contgm ou podem liberar fibras de asbesto para o ambiente, quanto ao
cumprimento das normas para utilização do asbesto em condiç&es de
segurança, podendo para tanto	 obter informaçbes dos cadastros,
mantidos pelos.órg'ãos competentes.

"14)

Vp
Artjr 3o - Os estabelecimentos que comercializam

asbesto, bem como os fabricantes e fornecedores de produtos contendo
asbesto, no Jmbito do Município de So Paulo, ficam obrigados a afixar
rotulagem adequada e suficiente nos produtos que contenham asbesto, de
maneira facilmente compreensível pelos trabalhadores e usuários
interessados, de acordo com o modelo fixado na legisla0o pertinente .
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Art4d/'4o - No Município de São Paulo, ficam proibidos:

I - A pulverização (spray) das formas de asbesto
referidas no artigo lo desta e,i.

II - A utilização de quaisquer tipos de asbesto
referidos no inciso II do artigo lo desta lei, ou seja, os do grupo
dos anfibólios, bem como a utilização de produtos que contenham essas
fibras, ou qualquer mistura que contenha um ou vários desses minerais.

ArtW5o - No prazo limite de quatro anos, a contar da
publicação da presente lei, fica proibidqino Município de São Paulo, a
utilização de qualquer dos tipos de asbesto, referidos nos incisos I e
II do artigo lo desta j22i, bem como a fabricação e a comercialização
de produtos que contenham asbesto em sua composição.

Parágrafo único - O Executivo colaborará diretamente ou
através de conv'èsnios para realização de pesquisas de desenvolvimento
de fibras alternativas comprovadamente não agressivas à saúde coletiva

Art415.v6o - Os órgãos de controle ambiental em conjunto
com os órgãos de saúde do Município de São Paulo, durante o prazo
assinalado no artigo 5o, desenvolverão programas de mapeamento,
monitoramento e análise de riscos de exposição e contaminação
relacionadas ao asbesto/amianto em quaisquer ambientes que contenham
materiais com asbesto tais como instalações residenciais, comerciais,
industriais, públicas, estruturas em geral, etc., inclusive indicando,
quando for o caso, a necessidade de remoção do material.

12 arágrafo único - Constatada a necessidade de remoção
de material contendo asbesto/amianto, o órgão de saúde municipal
competente auxiliará no cumprimento das normas de segurança para o .
manuseio do	 material e	 no	 acompanhamento e	 monitoração dos
trabalhadores, incumbindo-se também de notificar os órgãos ambientais

lek competentes para observãncia e cumprimento das exig'jncias legais de
controle da disposição final do resíduo contendo asbesto.

- As empresas que deixarem de observar as
normas para utilização do asbesto em condições de segurança, no
Município de São Paulo, ficarão sujeitas à aplicação das penalidades
de Advert?ncia, Multa, Suspensão Temporária da Autorização de
Funcionamento e Cassação da Autorização de Funcionamento, sem prejuízo
de outras sançbes civis e penais previstas na legislação pertinente

Parágrafo 44ico: A autoridade administrativa,
responsável pela aplicação das penalidades previstas no caput deste
artigo, deverá aplicá-las progressivamente.

Art,;,904T So - As infrações das normas desta y'i, serão
comunicadas, mediante relatório circunstanciado ao Ministério Público.
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Art,We' 90 - A presente lei será regulamentada pelo
Poder Executivo, no prazo de 60 dias.

Art10 - As despesas decorrentes com a execução
desta Lei correr'ào por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.

Artío",55e- 11 - A presente e,i entra em vigor na data de
sua publica0o, revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

O asbesto, conhecido comercialmente como amianto, é uma
fibra natural, largamente utilizada na indústria, na fabricação de
telhas, caixas d'água, guarnições de freio e embreagens, vestimentas
especiais, materiais plásticos, etc.

Entretanto a exposição seja pelo contato direto e
permanente com a fibra, seja pela manipulação dos produtos acabados,
,ou a exposição indireta a que se submetem as comunidades do entorno
das industrias que utilizam a fibra de amianto, podem trazer riscos à
saúde da população.

O amianto provoca uma fibrose pulmonar crOnica,
i'-reversível e progressiva conhecida como asbestose, que pode evoluir
para a insufici2ncia respiratória e óbito, mesmo após o afastamento da
exposição.

Além dessa doença também é responsável por provocar
c2ncer de pulmão e do trato gastrintestinal, bem como um tumor raro

lik denominado , mesotelioma, que pode atacar tanto a pleura como o
peritOnio, membranas que recobrem o pulmão e o intestino,
respectivamente.

Em cumprimento às normas internacionais, a legislação
brasileira vem sofrendo alterações com o objetivo de garantir a
utilização do asbesto em condições de segurança, tendo já proibido a
utilização do amianto do grupo anfibólio, dado que é o tipo mais
agressivo para o homem, reduzido o Limite de Toler2ncia da fibra, e
proibido o trabalho de menores em setores onde possa haver exposição à
fibra.

Os países da Comunidade EconOmica Européia impõem
sérias restriOes à utilização do asbesto nos produtos industriais,
proibindo o uso da fibra, ou limitando o emprego para determinados
produtos finais.

Com estas razões, estamos apresentando este Projeto de
Lei que objetiva proteger a saúde da população desta cidade, através
da recuperação e melhoria do meio ambiente, mediante ação de
fiscalização e controle do mesmo.

Estamos fixando um prazo de quatro anos, suficiente
para possibilitar a substituição do asbesto por fibras alternativas,
como vem ocorrendo em outros países, de forma a garantir o
desenvolvimento da atividade econOmica e a manutenção dos postos de
trabalho.

Por se tratar de matéria da maior relev2ncia, esperamos
a aprovação dos Nobres Vereadores.

Sala de Sessões,

O
VenZIJ—Italo C4rdoso
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