
 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé. 

O vereador signatário apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo 

Plenário o seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 159/2018 

 

Dispões sobre a vacinação contra o Tétano e as 

Hepatites B e C  para trabalhadores que exercem 

atividades diretamente na coleta de lixo  e materiais 

recicláveis, através do Projeto “Saúde dos Garis e 

catadores”. 

 

Art. 1º Fica inserido no âmbito do Sistema Municipal de Saúde o Programa “Saúde dos Garis e 

Catadores”. 

Art. 2º O Programa estabelece que os trabalhadores mencionados no artigo anterior, para o 

exercício da atividade, deverão portar a carteira de vacinação atualizada de prevenção do Tétano e das 

Hepatites B e C. 

Art. 3º Caberá ao Município cadastrar os trabalhadores e fornecer a carteira de vacinação, com 

a aplicação sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus para o trabalhador. 

Art. 4º A vacinação constará nas ações públicas de saúde garantindo o acesso universal de 

saúde de prevenção e proteção.  

Art. 5º A empresa contratada pelo Município, para prestação de serviço de coleta de lixo, 

somente poderá contratar o trabalhador que portar a sua carteira de vacinação devidamente atualizada 

sob pena de rompimento da relação contratual.  

Art. 6º Os catadores autônomos que não portarem a carteira de vacinação serão proibidos de 

executarem essa atividade. 

Art. 7º Os trabalhadores deverão ser informados das vantagens e dos efeitos colaterais da 

vacina, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação.  

Parágrafo único- Em caso de recusa do profissional, deverá ser confeccionado um termo de 

responsabilidade discriminando cada vacina recusada, constando nome do funcionário, local de 

trabalho, função e documento de identificação.  

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.  

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Câmara e Vereadores de Bagé, Sala das Sessões, 27 de Agosto de 2018. 

 

                                                                         Ver. Jeferson dos Santos Dutra 

                                 Líder da Bancada do PSC 



 

 

 

 
JUSTIFICATIVA  

 

O objetivo do projeto é definir a possibilidade de melhores adequações das normas de trabalho e 

saúde do trabalhador que exerce a função de gari ou catador de materiais recicláveis, para que assim 

melhore as condições de prevenção e saúde, visando à redução dos múltiplos riscos inerentes a essa função, 

estabelecendo os parâmetros usados pela doutrina, legislação, normas regulamentadoras, políticas públicas 

e envolvimento social.  

O presente Projeto busca discutir a influência que o lixo pode trazer à saúde daqueles que lidam 

com o mesmo, e em virtude do Gari e Catador estarem expostos a grandes riscos de contaminação e 

infecção durante seu trabalho são considerado no parâmetro de políticas públicas um “grupo vulnerável”. 

Este projeto não implica em despesas para o Município, visto que, a Secretaria Municipal de Saúde 

já dispõe de um lote de vacinas que fica em estoque para ser usado quando necessário e este é o momento 

oportuno. 

Neste contexto a seguir quero expor a necessidade da vacina contra hepatite B a estes 

profissionais da limpeza pública “o Gari”, que trabalha com variados tipos de resíduos. E também dos 

catadores de materiais recicláveis os quais garantem a manutenção e limpeza de “nossas” vias públicas. 

Estes profissionais realizam serviços que abrangem o recolhimento do lixo urbano, domiciliar e também 

hospitalar, carregamento e descarregamento de caminhões de lixo urbano, limpeza e coleta de lixo de 

logradouros públicos, e ademais atividades relacionadas com a manutenção da limpeza urbana.  

Os micro-organismos patogênicos estão presentes, nos resíduos sólidos municipais, em lenços de 

papel, papel higiênico, curativos, absorventes, agulhas e seringas, incluindo resíduos de pequenas clínicas, 

farmácias, laboratórios e, na maioria dos casos, nos resíduos hospitalares, misturados aos resíduos 

domiciliares. Sendo o gari o responsável pela coleta de lixo, ele está em contato direto com agentes que 

são nocivos à saúde, sendo este fator o que faz o seu trabalho ser considerado um dos mais arriscados e 

insalubres que existe além do fato de suas tarefas serem realizadas em ritmo acelerado e, quase sempre, em 

vias de tráfego intenso.  

 O vírus da hepatite C transmite-se, principalmente, por via sanguínea, bastando uma pequena 

quantidade de sangue contaminado para transmiti-lo, se este entrar na corrente sanguínea de alguém através 

de um corte ou uma ferida, ou na partilha de seringas. Também podes ser transmitido por via sexual ou 

através da saliva. 

O Tétano é uma doença imunoprevenível, grave e potencialmente fatal, causada por 

uma toxina produzida pelo Clostridium tetani, uma bactéria que pode contaminar ferimentos (mesmo 

pequenos). Esta bactéria é encontrada no ambiente (solo, esterco, superfície de objetos) sob a forma 

de esporos (formas de resistência).  

Quando contamina ferimentos, sob condições favoráveis (presença de tecidos mortos, corpos 

estranhos e sujeira), torna-se capaz de produzir a toxina tetânica, que atua em terminais nervosos, 

induzindo contrações musculares intensas. 

No que concerne aos objetivos específicos de prevenção contra essas doenças e os riscos que geram 

dano à saúde do gari; este projeto vem para apresentar as normas regulamentadoras; abordar as políticas 

públicas existentes; pontificar os princípios gerais da constituição, bem como do direito do trabalho do gari; 

apontar as diversas situações que podem gerar melhores condições de trabalho para esta profissão. 

  A coleta de lixo é uma das formas de contaminação aos servidores que trabalham nessa função, e a 

propositura deste projeto tem como finalidade a prevenção de doenças por meio da vacinação. 

Assim submeto este projeto de lei para análise e aprovação. 

Câmara e Vereadores de Bagé, Sala das Sessões, 27 de Agosto de 2018. 

 

                                                                                       Ver. Jeferson dos Santos Dutra 

                                           Líder da Bancada do PSC 

http://www.cives.ufrj.br/informacao/tetano/tetano-iv.html
http://www.cva.ufrj.br/informacao/doencas/

