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PROJETO DE LEI  Nº ______/2020.  

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 
 
 

A Câmara Municipal de Campina Grande decreta:  
 

 

 Art. 1º Ficam suspensos os prazos de garantia, troca, devolução ou 
reembolso decorrentes da aquisição de produtos ou serviços, no âmbito do 
município de Campina Grande, quando decretado estado de emergência em 
saúde ou calamidade pública decorrente de pandemias ou epidemias de 
doenças infectocontagiosas.  

 
Parágrafo único. Para fins de aplicação desta Lei, é exigido que a 

emergência em saúde ou a calamidade pública enseje medidas de isolamento 
social e/ou fechamento do comércio, total ou parcial, de modo que reste 
impossibilitado o atendimento das demandas dos consumidores.  

 
Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se às hipóteses em que os produtos 

ou serviços tenham sido adquiridos antes ou durante a situação anormal 
caracterizada como “Estado de Emergência em Saúde Pública” ou “Estado de 
Calamidade Pública” de que trata o art. 1º, bem como dentro ou fora do 
estabelecimento comercial, por telefone, a domicílio ou por via eletrônica, cujos 
prazos para exercício do direito de garantia, troca, devolução ou reembolso 
tenham sido prejudicados pelas medidas emergenciais de contenção do 
contágio desenfreado.  

 
Art. 3º Findado o período de situação anormal de que trata o Art. 1º, o 

transcurso dos prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso prosseguirá 
pelo lapso temporal remanescente fixado em Lei ou nos respectivos contratos.  

 
Art. 4º Havendo prorrogação da situação anormal caracterizada como 

“Estado de Emergência em Saúde Pública” ou “Estado de Calamidade Pública”, 

EMENTA:  Suspende os prazos de 
garantia, troca, devolução ou reembolso 
decorrentes da aquisição de produtos ou 
serviços, no âmbito de Campina Grande, 
quando decretado estado de emergência 
em saúde ou calamidade pública 
decorrente de pandemias ou epidemias 
de doenças infectocontagiosas, e dá 
outras providências 



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. 2 

 

a suspensão de que trata este artigo será renovada por igual período fixado em 
novo Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.  

 
Art. 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. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O projeto em questão visa garantir a suspensão dos prazos de 
garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes da aquisição de produtos 
ou serviços, no âmbito do município de Campina Grande, durante o período em 
que estiver vigente Decreto de Emergência em Saúde Pública ou Calamidade 
Pública decorrente de pandemias ou epidemias de doenças infectocontagiosas.  

A proposta é garantir a suspensão às hipóteses em que os produtos 
ou serviços tenham sido adquiridos antes ou durante da situação anormal 
caracterizada como ”Estado de Emergência em Saúde Pública” ou “Estado de 
Calamidade Pública” de que trata o art. 1º, bem como dentro ou fora do 
estabelecimento comercial, por telefone, a domicílio ou por via eletrônica, cujos 
prazos para exercício do direito de garantia, troca, devolução ou reembolso 
sejam prejudicados por medidas emergenciais de controle do contágio, tais 
como: suspensão de atividades comerciais e isolamento social.  

Importante destacar que o presente Projeto não se limita ao período 
atual de pandemia do novo coronavírus, uma vez que sua aplicabilidade se dá 
diante de possíveis pandemias e epidemias futuras, das quais decorra a 
necessidade de medidas de contenção similares às adotadas pelas autoridades 
brasileiras no combate a Covid-19. O período de quarentena e isolamento social 
necessários ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19) 
impossibilita que os consumidores possam se dirigir presencialmente aos 
estabelecimentos comerciais para exercer seu direito de garantia, solicitar a 
troca ou devolução de produtos, ou bem como requerer o reembolso de valores 
eventualmente pagos por serviços não prestados.  

Da mesma forma, aqueles que fizeram a aquisição de produtos fora 
do estabelecimento comercial, especialmente por telefone, a domicílio ou por via 
eletrônica, podem ser prejudicados pela impossibilidade de devolvê-los no prazo 
de 7 dias estabelecido pelo art. 49, do Código de Defesa do Consumidor, em 
virtude da possível suspensão dos serviços de entrega e coleta.  

Ocorre que a situação calamitosa experimentada pela pandemia da 
Covid-19 pode vim a ocorrer novamente, uma vez que pandemias e epidemias 
invariavelmente assolam a humanidade. Nesse sentido, caso venha a ocorrer 
uma situação semelhante de isolamento social futuramente, teremos uma Lei 
que protegerá os consumidores nesse período de emergência ou calamidade 
pública. 

 


