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PROJETO DE LEI 01-0317/2007 dos Vereadores Cláudio Prado (PDT) e Jose 
Police Neto (PSD) 
        Dispõe sobre o fornecimento de “protetor solar” aos Agentes Públicos que 
especifica e dá outras providências. 
        A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
        Art. 1º - A Administração pública deverá fornecer, gratuitamente, de modo 
permanente e ininterrupto, protetor solar aos agentes públicos que ficam expostos ao 
sol durante a jornada de trabalho, e que exercem sua atuação laboral nas áreas de 
prestação de serviços públicos: 
        I - Servidores e/ou empregados executores dos serviços de limpeza pública; 
        II - Servidores e/ou empregados da Companhia de Engenharia de Tráfefo - CET; 
        III - Agentes de Saúde. 
        Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
        Art. 3º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo ao que couber; 
        Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
        Sala das Sessões,   Às Comissões competentes 
 
 
Requerimento RDS 13-0138/2013 altera os autores desse projeto. 
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