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PROJETO DE LEI 01-00185/2020 do Vereador Isac Felix (PL)

"Dispõe  sobre  distribuição  gratuita  de  luvas,  máscaras  e  álcool  gel  nos
estabelecimentos comerciais durante o período de vigência da declaração de emergência no
Município pelo Coronavírus nas condições que especifica e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art.  1º  Os  estabelecimentos  comerciais  em  funcionamento  durante  o  período  de
vigência da declaração de emergência no Município deverão distribuir gratuitamente máscaras,
luvas e álcool gel aos frequentadores, para fins de prevenção à infecção e propagação da
COVID-19.

Art. 2º A prática disposta no art. 1º deverá ser realizada observando-se os seguintes
parâmetros:

I - máscaras e luvas aos funcionários.

II  -  álcool gel  aos frequentadores,  quando estes estiverem no balcão ou efetuando
pagamento.

Parágrafo único. Os itens mencionados nos incisos I e II deverão ser fornecidos em
quantidade suficiente para a utilização em conformidade com as normas vigentes sobre o uso
dos mesmos.

Art. 3º Os estabelecimentos referidos no art. 1º poderão realizar algum tipo de convênio
com as empresas para o fornecimento das máscaras, luvas e álcool gel.

Art. 4º A infração às disposições desta lei acarretará as seguintes penalidades:

I - na primeira autuação, notificação para o cumprimento da lei em até 5 (cinco) dias.

II - a partir da segunda advertência para cumprimento imediato dos disposto no art. 1º

§1º Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos acusados da infração, antes
da imposição definitiva da multa.

Art.  5º  A presente Lei,  será regulamentada pelo Executivo,  em relação a questões
atinentes à fiscalização e execução desta, no prazo de 05 (cinco) dias, em razão da urgência
da matéria, contados da sua publicação.

Art.  6º  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  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."
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