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PROJETO DE LEI  Nº ______/2020.  

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 
 
 

A Câmara Municipal de Campina Grande decreta:  
 

Artigo 1º - Estabelece como serviços essenciais em todo município de 

Campina Grande as ações de solidariedade de distribuição de cestas básicas de 

alimentos, kits de higiene, água, gás, cartões de vale alimentação e sanitização 

das ruas durante a pandemia do coronavírus e posteriormente enquanto 

perdurarem os efeitos do bloqueio total de circulação na cidade, catástrofes ou 

situações de emergência. 

 

Artigo 2º - As ações de solidariedade de distribuição de cestas básicas 

de alimentos, kits de higiene e sanitização realizadas por coletivos comunitários 

e da sociedade civil deverão seguir todos os protocolos de segurança, prevenção 

ao contágio nos casos de pandemia, com a obrigatoriedade do uso de máscara 

e de equipamentos de proteção individual pelos voluntários e população 

beneficiada.  

 

Artigo 3º - A distribuição das cestas básicas e kits de higiene deverão 

ocorrer sem aglomerações, cumprindo os protocolos de prevenção ao contágio, 

nos casos de pandemia.  

 

EMENTA: Estabelece que as ações de 
solidariedade de distribuição de cestas 
básicas, kits de higiene, água, gás, 
cartões de vale alimentação e sanitização 
das ruas sejam considerados serviços 
essenciais durante o período da 
pandemia, catástrofes ou situações de 
emergência e enquanto perdurarem os 
efeitos de bloqueio de circulação na 
cidade de Campina Grande. 
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Artigo 4º - Aos voluntários das ações de solidariedade deverá ser 

garantido o deslocamento entre sua residência, polo da ação de solidariedade e 

demais serviços essenciais, não sendo aplicável qualquer sanção ou multa pelo 

deslocamento em ruas e avenidas para a participação nas ações descritas nesta 

Lei. 

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Campina Grande “Casa de 

Felix Araujo”. 

 
Campina Grande PB, 29 de Maio de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



STADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

(Casa de Félix Araújo) 

GABINETE DO VEREADOR ANDERSON MAIA (PSB) 

 

 

 

PL _____ - 2020 - Estabelece que as ações de solidariedade de distribuição de cestas básicas, kits de higiene, água, 
gás, cartões de vale alimentação e sanitização das ruas sejam considerados serviços essenciais durante o período da 
pandemia, catástrofes ou situações de emergência e enquanto perdurarem os efeitos de bloqueio de circulação na cidade 
de Campina Grande. 

 
p. 3 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Um dos aspectos mais delicados na atual quarentena é como lidar 
com a situação do moradores de ruas e outros grupos que encontram-se à 
margem do emprego, da moradia, e da ajuda do estado. Essas pessoas 
dependem quase que exclusivamente de doações de itens de primeira 
necessidade e alimentos. Essas ações de solidariedade devem ser incluídas 
como “serviço essencial”, pois levam em consideração a urgente demanda 
cidadãos que não podem prescindir de solidariedade e assistência. 

 
 Seguindo todos os protocolos recomendados, o presente Projeto 

de Lei objetiva elevar essas atividades de solidariedade ao patamar de “serviço 
essencial”, cumprindo todas os protocolos de segurança e prevenção. A matéria 
do PL entende que os grupos civis ingressos nessas ações devem estar 
abarcados pela lei, de forma a realizar seus trabalhos da melhor maneira 
possível – sem risco de incorrer sanção  

  
 Entendemos que a aplicação da presente pauta irá facilitar o 

trabalho dos voluntários e, como resultado,  os indivíduos que se encontram em 
situação vulnerável, e desprovidos de recursos para enfrentar a pandemia serão 
melhor beneficiados. 

 

 


