
Exmo.Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

 

 O Vereador signatário apresenta à consideração desta Colenda Casa Legislativa 

o seguinte, 

PROJETO DE LEI Nº 032/2020. 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

forma gratuita dispenser de álcool gel 

antisséptico em agências bancárias, 

órgãos públicos, instituições 

educacionais, estabelecimentos 

comerciais, casas de festas e ambientes 

fechados e aglomerados.  

 

Art. 1º Ficam as agências bancárias, órgãos públicos, instituições 

educacionais, estabelecimentos comerciais, casas de festas, obrigadas a disponibilizar de 

forma gratuita dispenser de álcool gel antissépticas.  

Art. 2º O álcool gel deve ser concentrado em 70%.  

Art. 3º O álcool gel deve ser colocado em locais de fácil acesso e 

visualização, acompanhados de uma placa sinalizando a medida.  

Art. 4º Os estabelecimentos citados no artigo 1º, que não fornecerem 

dispenser com álcool gel 70% serão multadas em até R$ 1.000,00 (mil reais) por cada 

agência.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala das Sessões, 13 de março de 2020. 

_____________________ 

Augusto Lara 

Vereador PDT 



 

JUSTIFICATIVA  

 

Devido o ressurgimento e a propagação do Coronavírus pondero evidente interesse desta 

Casa Legislativa em dispor sobre o tema, tendo em vista ser competência deste Poder 

regular esta matéria.   

O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções 

respiratórias, o novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 

registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 

 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 

1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em 

decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. 

 

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo 

da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais 

comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha 

coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 

 

O novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, foi identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente 

nunca tinha sido identificado anteriormente em seres humanos. A fonte da infeção é 

ainda desconhecida. 

 

Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a 

pessoa foi confirmada e já existe infeção em vários países e em pessoas que não tinham 

visitado o mercado de Wuhan. A investigação prossegue. 

 

A COVID-19 transmite-se por contato próximo com pessoas infetadas 

pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados. 

 

Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou 

boca quando tossimos ou espirramos que podem atingir diretamente a boca, nariz e 

olhos de quem estiver próximo. 

 

As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam 

a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos 

ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. 

 



Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 

medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da 

doença: 

 

• Medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com 

um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço de 

papel no lixo; 

 

• Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assuar, espirrar, tossir ou 

após contato direto com pessoas doentes. Deve lavá-las durante 20 segundos com água 

e sabão ou com solução à base de álcool a 70%; 

 

• Evitar contato próximo com pessoas com infeção respiratória; 

 

• Evitar tocar na cara com as mãos; 

 

• Evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado. 

 

 

 Dada à importância do álcool gel 70% para combater vírus e bactérias, 

não somente no comércio onde há concentração de pessoas, a Agência de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), já em 2010, emitiu resolução que tornou obrigatório o uso de álcool 

(líquido ou gel) para higienização das mãos nas unidades de saúde de todo o País, tanto 

públicas, quanto particulares. Entre as medidas de higienização apontadas pela Anvisa, 

a com álcool gel é apontada como a de menor custo para a prevenção e o controle das 

infecções em ambientes hospitalares, principalmente pela superbactéria Klebsiella 

pneumoniae carbapenemase (KPC). A exigência da Anvisa se fundamenta em 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em áreas de aglomeração e 

circulação de milhares de pessoas a iniciativa de higienização com álcool gel pode ser 

um grande aliado para evitar o agravamento da contaminação por vários vírus.  

 

 

Sala das Sessões, 13 de março de 2020. 

 

_____________________ 

Augusto Lara 

Vereador PDT 

 


