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Câmara frlunicipof [aEstâncinturistka [e Nfieirao Qires
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APROVA*i}
Senhor Presidente,

Senhores Vereadores IaüllrlaaIiI at:ra!atalrlrr3a

Presidente

PROJETO DE LEI N.O 23I2O2O

"Estabelece a obrigatoriedade das agências
bancárias disponibilizarem aos usuários
álcool em gel, e dá outras providências".

A cÂMARA MUNIcIPAL DA ESTÂNcIA TURíSNCA DE RIBEIRÃO PIRES

APROVOU:

Art. 1o - As agências bancárias em seu setor de caixas eletrônicos deverão
disponibilizar aos usuários álcool em gel.

§1o- O álcool em gel deve ser concentrado em 70%

§2o - O álcool em gel deve ser colocado em locais de fácil acesso e
visualização, acompanhados de uma placa sinalizando a medida.

Art. 20 - Decreto regulamentador do Poder Executivo disciplinará as
penalidades pelo descumprimento da lei.

Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala "Roberto Bottacin Moreira",21 de maio de 2020.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura, em meio à pandemia do coronavírus que nos afeta, tem a

finalidade de prevenir, além de outras doenças contagiosas que podem ser

transmitidas através do contato direto, a proliferação do COVID-19, pois, como se

sabe, um dos locais de maior utilização das mãos, sem a devida higienização, são

os caixas eletrônicos.

Em razáo desses inúmeros contatos, a grande quantidade de bactérias inclusive a

Streptococcus pyogenes causadora da faringite bacteriana e em casos raros e

graves podem causar choque séptico.

O infectologista Arthur Timerman, (em artigo publicado na Folha de São Paulo em

2016) chefe do serviço de controle hospitalar do Hospital Edmundo Vasconcelos

(SP), explica que as mãos são os principais veículos na transmissão das bactérias

que estão no meio ambiente e que a higienização com álcool em gel, podem

eliminar 99% desses germes.

Nessa concatenação, obrigar as agências bancárias a disponibilizarem álcool em

gel 70o/o, isto é, que seja composto de 70o/o de álcool etílico (etanol), quantidade

necessária para combater o vírus, conforme posicionamento do Conselho Federal

de Química, é uma das medidas necessárias no combate ao COVID-19.
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VOfnçÃO do Projeto .../ 5
inciso ll, do artigo 161, do Regimento lnterno da Casa,

de Lei No de conformidade com o

No de
Ordem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

Favorável

Nã0, ou

Contrário
Abstençâo

01 Amaury Dias Pereira I

02 Anselmo Martins Pereira

03 Archeson Pedroza Teixeira

04 Arnaldo Pereira de Sousa

05 Danilo Afonso de Carvalho

06 Edmar Donizete Oldani

07 Edson Savietto

08 Flávio Gomes da Silva

09 Humberto D'Orto Neto

10 Luiz Gustavo Pinheiro Volpi

11 Anderson Benevides dos Santos

12 José Nelson da Paixâo

13 José Nelson de Barros

14 Paulo Cesar Ferreira

15 Rogerio Paulo Luiz

16 Rubens Fernandes da Silva

17 Silvino Dias de Castro Filho I

\,
TOTAL DA ;AO

Câmara Municipal de Ribeirão Pires,21

Secretário
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Ribeirão Pires,21 de maio de2020.

Oficio no 073.05.2020

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar

a Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos. 6622 e 6623, cujos

projetos de lei foram aprovados na sessão ordinária realizada no dia 21

de maio do ano em curso.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos

de estima e apreço.

Atenciosamente,

C fu am gry*urrí cío a[ [a Í st ân cí o úrí str w {e *úeuao ? tns) 
Estaío de Sd.o n tÍ,

.t.,Uq,
Vereador Archeso n $"aro.rTeixei ra

Presidente

Ao
ExcelentÍssimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Piree . SP
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nuróonnFo No 6623, DEzI DE MAto DÉ.z.ozo
(Projeto de Lei no 023120 - C.M.)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 21 de maio de 2.020, e em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município, aprovou o
seguinte Projeto de Lei:

Estabelece a obrigatoriedade das agências
bancárias disponibilizarem aos usuários álcool em
gel, e dá outras providências.- (Autoria: Casa)

Art. 10 - As agências bancárias em seu setor de caixas eletrônicos deverão
disponibilizar aos usuários álcool em gel.

§1o- O álcool em gel deve ser concentrado em7lo/o.

§2o - O álcool em gel deve ser colocado em locais de fácil acesso e
visualização, acompanhados de uma placa sinalizando a medida.

Art. 20 - Decreto regulamentador do Poder Executivo disciplinará as penalidades
pelo descumprimento da lei.

Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em

21 de maio de 2020 - 660. Ano da lnsta do Município

Vereador Pedroza Teixeira
Presidente

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal

Processo no 06412020 = CM
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Cârnara lvhtnícíyaf

DTREToRTA GERAL DE AssuNros tuníDIcos

Projeto de Lei no 064/2020

Autoria: Casa Legislativa

Assunto: Estabelece a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem

aos usuários álcool em gel, e dá outras providências.

Trata-se do Projeto de Lei no 064/20, de autoria da Casa

Legislativa, que estabelece a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem

aos usuários álcool em gel, e dá outras providências.

Não existe tempo hábil para análise jurídica dos requisitos legais

das matérias aventadas para o regular prosseguimento do processo legislativo.

Eo r, s.m.j

Ribe Pires m

{a Estancía Íttrístíca {e RíÚetrao ?wes

Tstaío [e Sao ?aufo
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PATRICIA PINTO UÉZA

Geral de Assuntos urídicos

OAB/SP í
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corurssÃo nERMANENTE DE REDAçÃo E JUsrIçA

ProJeto de Lei n" 06412020

Autoria: Casa Legislativa

Assunto: Estabelece a obrlgatoriedade das agências bancárias

disponibilizarem aos usuários álcool em gel, e dá outras provldências.

coNcLusÕps rruers

Trata-se do Projeto de l,ei n" 064120, de autoria da Casa Legislativa, que

estabelece a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizaÍem aos

usuários álcool em gel, e dá outras providências.

Sob os aspectos jurídicos, emitimos parecer favorável ao prosseguimento do

projeto apresentado, Íicando a decisáo Íinal quanto ao mérito ao Egrégio

Plenário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeiráo Pires, 20 de maio de

2020.

Vereador Rogério Paulo Luiz

Presidente

Vereador José Nelson da Paixáo

Vice - Presidente


