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LEI Nº 607() 
De 16 de maio de 2Q11 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da calibração dos 
instrumentos de medida utilizados por médicos, 
farmácias, laboratórios clínicos, ambulatórios e 
hospitais do município de Bauru e dá outras ~ 
providências. 

, 
.• 

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO; Presidente da Câmara Municipal 
de "Bauru, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com 
o que dispõe os Parágrafo$ 6° e 7° do· Artigo 38 da ~ei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° -

Art. 2° -· 

Art. 3° -

Art. 4° -

. Art. 5° -

' 
Os instrumentos de medida de precisão esfigmomanômetro; balanças 
analíticas, termômetros e fluxômetros. utilizados pelos médicos, 
farmácias, laboratórios clínicos, ambulatórios e hospitais, deverão ser 
calibrado~ a cada 12 meses conforme e~pecificações desta lei. 

O laboratório responsável deverá emitir um certificado numerado' para· 
cada instrumento calibrado, contendo os valores obtidos na calibração 
do instrumento e os limites .especificados de desvio. 

-
O desvio obtido na càlibração deve estar dentro de um limite 
denpminado Limite Especificado de Desvio (L.E.D.) a ser cumprid~ 
conforme tabela abaixo: 

EsfiQmomanômetro - L.E.D. - .3% qo valor éle leitura. 
Balança analítica - L.E.D. -1% do valor de leitura. 
Termômetro Clínico - L.E.D. - 0,2ºC. , 

Bibímefro ou Fluxômet(o - L.E.0.- 5% do valor da leitura. . 
O 11ão cumprimento desta Lei acarretará ao infrator multa de um 
salário mínimo vige~te no país, dobrado na reincidência . 

As despesas decorrentes no disposto nesta lei correrão por conta das 
dotações. orçamentárias próprias do exercício, suplementadas se 
necessário. . ·@<"' 
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Art. 6° - A implementação desta obrigatoriedaqe deverá o'correr no prazo de 
120 (cento ~ vinte) dias, a contar da data da aprovação destÇI Lei, 

' revogando disposições anteriores er:n contrário .. 

Bauru, 16 de maio de 2011. 

o 

Presidente 

-LUIZ c&ÃSTAZINI 
1 º Secretário 

" 
e A · oio Legislativo, na mesi:na data.' 


