
 
 
 
 
                                                                               GABINETE DO  
                                                                         VEREADOR NATALINI 

Viaduto Jacareí, 100- 4º andar – sala 415 – CEP 01319-900 – São Paulo – SP – Brasil - telefone:   (11) 3396-4405 
e-mail: natalini@camara.sp.gov.br /Site: www.natalini.com.br 

Preocupados com a preservação do meio ambiente e com o aquecimento global, utilizamos PAPEL RECICLADO. 

 
PROJETO DE LEI Nº 0405/2011 
 
Dispõe sobre a proibição de aquisição, 

utilização e reparo de esfigmomanômetros e 
termômetros contendo mercúrio e dá outras 
providencias. 

 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
  
 Art. 1º - Ficam proibidos a aquisição, utilização e reparo de esfigmomanômetros (aparelhos de 
pressão) e termômetros que contenham mercúrio nos órgãos da administração pública do município  
de São Paulo. 
 
 Art. 2º - O descumprimento desta norma acarretará ao infrator multa no valor de R$ 4000,00 
(quatro mil reais), aplicada em dobro no caso de reincidência. 
Parágrafo único. A multa de que trata este 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 deste índice, será adotado outro índice 
criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  
 
 Art. 3º - Os aparelhos, retirados de uso, deverão ser destinados à reciclagem em empresa 
legalmente constituída, licenciada por órgão competente e inscrita no Cadastro Técnico Federal do 
Ibama. 
  
 Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 5º. - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados de sua publicação.  
 
 Art. 6 º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 

Sala das sessões, 17 de agosto de 2011. 
 
 
 

Gilberto Natalini 
Vereador  
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                                                   JUSTIFICATIVA 
 

O mercúrio é o único metal liquido em temperatura ambiente e é considerado a bomba relógio 
tóxica do mundo. No Brasil há disponibilidade de aparelhos de medição livres de mercúrio, 
aprovados pelos órgãos competentes do país, e compatíveis com as necessidades do mercado. 

 É um metal inodoro que se evapora de forma imperceptível, mesmo em baixas temperaturas, 
contaminando o ar que se respira. No organismo é distribuído nos diversos sistemas e órgãos 
nos quais se deposita podendo causar danos irreversíveis, principalmente aos rins e ao sistema 
nervoso central, onde permanece e acarreta alterações celulares. 

 No meio ambiente, em sua forma metálica, pode mudar quimicamente e transformar-se em 
mercúrio orgânico, que é cumulativo e altamente tóxico quando ingerido através de alimentos 
contaminados. Atravessa rapidamente a barreira placentária e hematoencefálica podendo causar 
lesões graves e morte, bem como comprometer gerações futuras pela transmissão dos efeitos 
gerados. 

 Este metal altamente agressivo à saúde humana já foi utilizado em vários ramos de atividade e 
em conseqüência causado tragédias mundiais, como ocorreu em Minamata, no Japão, 
evidenciada em 1956 e que até hoje é lembrada pelas vidas ceifadas e as graves mutilações 
causadas, bem como, pelo número de vítimas, que após 55 anos contabilizam cerca de 50.000 
pessoas afetadas Os efeitos desta substância são tão nocivos que o PNUMA – Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente recomenda, em escala internacional, a adoção de medidas 
urgentes de eliminação ou redução das fontes deste produto. 

Os resultados expressivos do trabalho implantado e realizado pela Dra. Cecília Zavariz, 
especialista na área, Médica Auditora Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, de 
conscientização e sensibilização comprovam que, a substituição dos aparelhos com mercúrio, 
por aparelhos livres deste metal reconhecidamente nocivo é uma necessidade. Além da 
eliminação do risco da exposição dos trabalhadores da saúde e dos próprios pacientes, previne-
se o aumento da acumulação e da contaminação ambiental.  

Pelo exposto, solicito o apoio e a aprovação dos nobres pares a este projeto. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 2011.  
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