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PROJETO DE LEI Nº _____/2020 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos públicos e privados, 
que prestam atendimento presencial ao 
público, utilizarem termômetros digitais 
para aferimento da temperatura de seus 
usuários, clientes e funcionários, e dá 
outras providências. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal 
de suas atribuições: 
 

D E C R E T A :  

Art. 1º Ficam os estabelecimentos públicos e privados em funcionamento no 
município de Vila Velha, que prestam atendimento presencial ao público, obrigados 
a utilizarem termômetros digitais para o aferimento da temperatura de seus usuários, 
clientes e funcionários. 

Parágrafo único. Caso seja constatada variação considerável na temperatura de 
algum usuário, cliente ou funcionário, o estabelecimento deverá orientá-lo a dirigir-se 
a um serviço médico.  

Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que couber, 
especialmente quanto as penalidades a serem aplicadas no caso de seu 
descumprimento. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Sala das Sessões, 29 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 

PM Chico Siqueira 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores, 

 
O presente projeto de Lei dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos com 
atendimento ao público utilizarem termômetros digitais para aferimento da 
temperatura. 
 
Temos acompanhado o crescimento do COVID19, em meio ao cenário atual o 
município de Vila Velha precisa dar sua parcela de contribuição e cumprir seu papel 
de forma eficiente, definindo e adotando políticas que visem à redução dos riscos de 
doenças e agravos à saúde aos seus munícipes. 
 
Sendo assim, tal projeto é de suma importância e se faz necessário, pois a aferição 
da temperatura é uma das medidas de segurança recomendada pelas autoridades 
sanitárias como forma de combate ao novo coronavírus e evita que haja a sua 
propagação.  
 
Diante do exposto, na certeza de contar com o apoio de todos os Vereadores e pela 
relevância do tema é imprescindível levarmos ao plenário para a apreciação e 
aprovação do referido projeto de Lei. 
 
 
Sala das Sessões, 29 de junho de 2020. 
 

 

 

PM Chico Siqueira 
Vereador  


