
     PROJETO DE LEI – CM-177/2017

Torna-se  obrigatório  os  hipermercados,  supermercados,
atacadistas  e  todos  os  estabelecimentos  que  disponibilizarem
carrinhos e cestas de compras, a efetuarem a higienização  nos
mesmos.

O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais aprova e eu na
qualidade do Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art.  1°  Todos  os  hipermercados,  supermercados,  atacadistas,  bem  como  todos  os
estabelecimentos que disponibilizarem carrinhos e cestos de compras, deverão mantê-los sempre
limpos e higienizados, à disposição dos consumidores.

Parágrafo único – A higienização de que se trata nesta lei, ocorrerá a cada 30 (trinta
dias).

Art.  2°  No  caso  de  descumprimento  da  presente,  acarretará  ao  estabelecimento  a
aplicação das seguintes penalidades:

I – Advertência;

I - Multa de 100 UPFMD;

II - No caso de reincidência a multa será cobrada em dobro;

IV – Cassação do alvará de funcionamento, na terceira ocorrência.

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

Os carrinhos de supermercado podem carregar milhões de bactérias, que a gente leva
para casa sem saber. Imaginem quantas pessoas colocam as mãos em um carrinho de supermercado
durante todo dia.

E  com  isso,  tudo  aquilo  que  compramos  que  contem  carboidratos,  proteínas,  e
vitaminas podem estarem acompanhadas por bactérias que nem percebemos, e levamos para casa, já
que não são vistas a olho nu, pesquisas apontam que um carrinho de supermercado costuma ter mais
bactérias do que o assento do vaso sanitário, é um paraíso para staphylococcus, e-coli, salmonella.

Doenças  como  diarreia,  disenteria,  febre,  vômitos  e  dores  abdominais,  ocorrem
facilmente às pessoas com o sistema imunológico mais baixo e/ou fragilizado, que são vulneráveis a
essas bactérias, que acabam ocasionando problemas mais graves.

Diante destes dados, consideramos que é de responsabilidade do comércio higienizar
produtos e serviços oferecidos ao consumidor periodicamente, e os carrinhos e cestas usadas pela
população estão enquadrados nestes serviços prestados para a população.

É de grande importância que estes carrinhos passam a ter uma parada obrigatória
para  uma  higienização  completa,  assim  também,  a  aplicação  de  bactericida  nas  cestas  e  nas
cadeirinhas de bebês que ficam a disposição no comércio.

Diante  deste  relato,  peço  o  apoio  aos  meu  Pares  para  que  juntos  aprovemos  a
presente propositura, em benefício a população de Divinópolis.
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