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PROJETODELEl__/2020.

Dispõe    sobre    a    obrigatoriedade    de

sanitização  de  ambientes  fechados,  de

acesso coletivo.

Art.  19 -  Esta  Lei  dispõe sobre a  obrigatoriedade  da  realização de  limpeza, seguida  de

sanitização de ambientes fechados,  com acesso coletivo, climatizados ou não, a fim de

evitar transmissão de doenças infectocontagiosas.

Parágrafo   Único  -   Para   os  efeitos  desta   Lei,   entende-se  como   processo   de

sanitização o conjunto de procedimentos que visam a manutenção das condições

ambientais adequadas por  métodos  que  eliminem  e  impeçam  a  proliferação  de

microorganismos prej.udiciais à saúde humana.

Art.  29  -  Define-se  como  sanitização  o  processo  de  aplicação  de  agente  ou  produto

capaz de reduzir o número de microrganismos patogênicos a níveis seguros de acordo

com as normas de saúde pública.

Art. 39 -Os  produtos saneantes utilizados devem  ser seguros para  a saúde humana  e

animal,tereficáciacomprovadacontramicrorganismospatogênicoseregistroparaessa

finalidade no órgão competente.

Art.   49   -   0   Poder   Executivo   regulamentará   os   padrões   mi'nimos   de   limpeza,   a

periodicidade  dos  processos  de  higienização  e  a  relação  de  produtos  que  poder  ser
utilizados,considerandosuaatividadeantimicrobiana,osriscospresentesnoambiente,

seu efeito residual e a toxicidade às pessoas, aos animais e ao meio ambiente.

Art. 59 -A infração às normas instituídas por esta Lei fica suj.eita às seguintes penas:

I -Advertência, a fim de sanar a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias, e findo

esse prazo;

11  -  Multa   no  valor  de  200  UFMS  (duzentos  unidades  fiscais  do  município  de

Santarém) duplicando-se em caso de reincidência.

Art. 69 -0 Poder Executivo regulamentará a  presente  Lei,  no que couber, no prazo de

90 (noventa) dias.

Art. 79 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santarém,  18 de maio de 2020.
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JUSTIFICATIVA

As doenças infecciosas são um dos mais graves problemas de saúde pública,

afetando  milhares  de  pessoas. Apesar de todos os  esforços  para  educar a  população,

verifica-se  o  descuido  com  procedimentos  básicos  de  higiene  no  convi'vio  coletivo,

ignorando medidas recomendadas pelas autoridades de saúde.

Especialmente  em  tempos  que  estamos  vivenciando  uma  pandemia,  que

decorredaproliferaçãodeumvi'rus,equeasmedidasdehigienereduzemaproliferação

e  contaminação  pelo  COVID19,  e  em  ambientes  com  grande  circulação  de  pessoas,

aumenta-se   os   riscos   de   contaminação,   especialmente   devido   ao   contato   com

superfícies  que  acumulam  resíduos  e  microrganismos,  e  das  doenças  de  transmissão

direta por via aérea ou contato.

A  limpeza  habitual,  no  entanto,  geralmente  limita-se  ao  chão,  móveis  e

outras  superfícies,  mas  seu  efeito  persiste  por  apenas  algumas  horas,  com  eficácia

reduzida  para   neutralizar  agentes  nocivos  à  saúde.  0  adequado  procedimento  de

sanitização   permite   manter  superfícies   limpas   por   maior  tempo   devido   ao   efeito

residual  dos  saneantes,  mantendo  a  quantidade  de  agentes  patogênicos  em  níveis

seguros para a saúde humana.

Diante  do  exposto,  e  pela  importância  do  tema,  conto  com  meus  nobres

Pares,  para  aprovação  deste  projeto  de  lei,  a  fim  de  conscientizarmos  a  população

santarena sobre questões importantes de  proteção e defesa  da saúde e qualidade de

vidadapopulaçãobrasileiraemsuasváriasatividadesnacomunidade,deformasegura.

Santarém,  18 de maio de 2020.


