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PROJETO DE LEI 01-00315/2020 do Vereador Zé Turin (REPUBLICANOS)

""Diante do grande prejuízo econômico existente pelo Estado de emergência decretado
Pelo  Poder  Executivo  Municipal,  no  que  tange  a  COVID-19  (coronavirus),  estabelece  a
flexibilidade para abertura do comércio de forma parcial, evitando aglomerações e respeitado
as normas de segurança de higiene sanitária.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art.  1º  Considerando  o  grande  problema  existente  da  COVID-19,  com  medidas
extremas  do  Poder  Executivo  no  intuito  de  impedir  a  propagação  do  vírus,  protegendo  a
população, o que, todavia,  acabou por gerar aglomerações diante da abertura somente de
parte do comércio, no intuito de fracionar esse público, fica autorizado, a partir da vigência
desta lei, a abertura do comércio da seguinte forma:

§  1  º  Padarias,  Bares,  lanchonetes,  hamburgueira,  Churrascarias,  Pizzarias  e
Restaurantes em geral deverão respeitar a distância de 1,5 metros de cada mesa internas e
externas, com limite de dois clientes por mesa.

a) Os estabelecimentos comerciais descritos no § 1º do artigo 1º poderão optar por
abrir para o público em geral das 11:00 as 17:00 horas e/ou das 18:00 as 24:00 horas;

b) A higienização dos objetos que guarnecem as mesas de alimentação deverão ser
higienizadas na presença dos clientes, com álcool em gel a disposição dos clientes.

§2º  Os estabelecimentos  comerciais  localizados  na  Rua  (conhecidos  popularmente
como lojas de rua), poderão abrir o comércio de segunda à sábado das 10:00 às 16:00 horas,
com a  capacidade ele  clientes  reduzidas,  respeitando  o  mínimo de  distância  de  2  metros
quadrados por pessoa.

§3º As clínicas médicas, odontológicas, de estética e salões de beleza poderão abrir o
atendimento com horário marcado, respeitando a distância de 2 metros quadrados por cliente,
sendo vedada a espera de clientes para atendimento.

§4º As galerias poderão abrir com capacidade reduzida de 40% dos clientes através de
controle de acesso com senhas na entrada e saída.

I - As galerias deverão demarcar com fita autocolante ou cones a distância de 2 metros
quadrados por cliente para atendimento dos lojistas aos clientes.

Art. 2º Todos os estabelecimentos decorrentes desta Lei deverão ceder aos clientes
álcool em gel em local de fácil acesso;

Art.  3º  Fica  proibida  a  entrada  de  clientes  em  qualquer  dos  estabelecimentos
abrangentes desta Lei sem o uso de máscaras;

Art.  4º  Todos  os  funcionários  das  empresas  de  comércio  abrangentes  desta  Lei
deverão usar máscaras descartáveis acrescidas das máscaras de plástico que cobrem o rosto
com o mínimo contato possível.

Art.  5º  Os  estabelecimentos  deverão  dispor  de  um  funcionário  para  averiguar  a
utilização/reposição de álcool em gel, bem como a medição de temperatura dos clientes na
entrada do seu estabelecimento, com o devido controle de entrada e saída de pessoas.

Art.  6º  A  abrangência  desta  Lei  só  terá  validade  aos  comerciantes  diante  do
cumprimento das normas de segurança de higiene sanitária.



Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com vigência em quanto
existir estado de Emergência declarado pelo Prefeito Municipal de São Paulo.

Às Comissões competentes.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/05/2020, p. 62

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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