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PROJETO DE LEI 01-00223/2020 do Vereador Quito Formiga (PSDB)

"INSTITUI A OBRIGAÇÃO DE EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELOS SERVIÇOS DE
ENTREGA E FRETE VIA MOTOCICLETA DE DISTRIBUIR GRATUITAMENTE MÁSCARAS,
ÁLCOOL EM GEL E LUVAS AO SEUS FUNCIONÁRIOS, PARA PREVENÇÃO AO COVID-19.

Art.  1º As empresas responsáveis pelos serviços de entrega e frete via motocicleta
(motoboy e motogirls) sediadas no município de São Paulo, deverão distribuir gratuitamente
máscaras,  luvas e álcool em gel aos seus funcionários,  em especial  àqueles que realizam
entregas em residências, para fins de prevenção à infecção e propagação da COVID-19.

Art.  2º  Os itens  mencionados no  artigo  1º  deverão  ser  fornecidos  na  forma  e  em
quantidade suficiente para a utilização em conformidade com as normas vigentes sobre o uso
dos mesmos,  durante a  vigência  da declaração de emergência  no Município  por  conta do
COVID-19.

Art. 3º As empresas referidas no art. 1º poderão realizar convênio com as empresas
que realizam o  fornecimento  das  máscaras,  luvas  e  álcool  em gel  tais  como laboratórios,
farmácias etc.

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 - em caso de reincidência, multa de R$200,00 (duzentos reais), por funcionário não
suprido com os itens mencionados no art. 1º desta Lei.

Parágrafo Único.  O dinheiro arrecadado pelas multas na aplicação dos dispositivos
desta Lei serão revertidos para o Fundo Municipal de Saúde.

Art. 5º A fiscalização do cumprimento desta Lei deverá ser realizado em conjunto pela
Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Trabalho.

Parágrafo Único. Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos acusados da
infração, antes da imposição definitiva da multa, nos termos da legislação pertinente ao rito do
processo administrativo.

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 da sua publicação.

São Paulo, 06 de abril de 2020.

Às Comissões competentes."
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