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PROJETO DE LEI Nº 085/2020 

 
EMENTA: DETERMINA A 
OBRIGATORIEDADE AOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, 
INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS – COM FUNCIONAMENTO 
PERMITIDO CONFORME O DECRETO 
N° 4.463 (COM ALTERAÇÕES 
POSTERIORES) DA REALIZAÇÃO DE 
TESTES DE DIAGNÓSTICO PARA O 
SARS–CoV-2 (COVID-19) NOS 
TRABALHADORES DA INICIATIVA 
PRIVADA, E ´DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE decreta: 
 
Art. 1° - Fica determinada a obrigatoriedade aos estabelecimentos 

comerciais, industriais, de prestação de serviços – com funcionamento 
permitido conforme o Decreto n° 4.463 de 16 de março de 2020, com 
alterações posteriores -, de realizarem testes de diagnóstico, homologados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para o SARS-CoV-2 
(COVID-19), nos trabalhadores da iniciativa privada que estejam no exercício 
de suas funções e atividades nos seus respectivos locais de trabalho, de 
acordo com os seguintes critérios: 

 
I – é obrigatório a realização de teste de diagnóstico para o SARS-CoV-2 

(COVID-19), nos trabalhadores da iniciativa privada, por todos os 
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços, da seguinte 
forma: 

 
a) A partir de 15 (quinze) trabalhadores: realizar o teste em todos os 

trabalhadores; 
b) Abaixo de 15 (quinze) trabalhadores: é recomendável a realização do 

teste em todos os trabalhadores; 
c) Na prestação de serviços na área de saúde: realizar o teste em todos 

os trabalhadores. 
 

Parágrafo Único. Não se enquadram, na obrigatoriedade deste projeto, 
os trabalhadores da iniciativa privada que estejam desempenhando funções 
nas suas residências ou no sistema de teletrabalho. 
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Art. 2º - Os testes de diagnóstico podem ser do tipo RT-PCR ou testes 
sorológicos (testes rápidos), sendo todos estes, obrigatoriamente, 
homologados pela ANVISA, devendo, preferencialmente, diferenciar anticorpos 
IgM de anticorpos IgG, e não apenas apresentar resultado reagente ou não 
reagente a Secretaria de Saúde do Município de Campina Grande. 

Art. 3º - Após a realização do teste de diagnóstico, para o SARS-CoV-2 
(COVID-19), poderão ser considerados negativos (baixa chance atual de 
transmitirem o vírus), desde que assintomáticos, aqueles que atenderem uma 
das seguintes condições: 

I – Resultado negativo recente, até 10 dias da realização do exame, do teste 
RT-PCR (swab nasofarirígeo); ou 

II – Resultado negativo para anticorpos totais (IgG + IgM), ou resultado 
negativo para anticorpos IgM, do teste rápido sorológico. 

Parágrafo Único. Deverão ser afastados de suas atividades pelo período 
mínimo de 7 (sete) dia (afastamento eventualmente prolongado por avaliação 
médica), os trabalhadores que apresentarem resultados de testes laboratoriais 
indicativos de infecção recente (testagem positiva): 

a) Trabalhadores com RT-PCR positivo em coleta recente; 
b) Trabalhadores com anticorpos totais reagentes (teste rápido que não 

diferenciam IgM e IgG); ou 
c) Trabalhadores com anticorpos IgM reagentes e IgG não reagentes 

(testes rápidos que diferenciam IgM e IgG). 

Art. 4° - Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 
serviços, após a realização do teste diagnóstico, deverão notificar a Secretaria 
de Saúde do Município de Campina Grande e enviar arquivo digital com o 
resultado do teste de cada trabalhador da iniciativa privada. 

Art. 5° - Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços 
deverão monitorar, diariamente, os sintomas dos seus trabalhadores da 
iniciativa privada, através da aferição de suas temperaturas com a utilização de 
termômetro corporal digital sem toque (termômetro infravermelho sem toque). 

Art. 6° - Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 
serviços, a que se refere este Projeto de Lei, terão prazo de 15 dias (quinze) 
dias para cumprir o estabelecido neste Projeto de Lei, a contar da data de sua 
publicação. 
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Parágrafo Único. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação 
de serviços que estejam com funcionamento suspenso, em razão do Decreto 
n° 4.463 de 16 de março de 2020, com alterações posteriores, quando de 
eventual autorização de retorno ao funcionamento, somente poderão fazê-lo 
após a realização dos testes aqui referidos. 

 Art. 7° - Em caso de descumprimento de presente Projeto de Lei, os 
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços ficarão 
sujeitos à interdição total das atividades e cassação de alvará de localização e 
funcionamento, na forma da legislação vigente. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 
quando durar o período de pandemia. 

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande “Casa de 
Félix Araújo”, em 28 de maio de 2020. 

 

Pr. LUCIANO BRENO 

Vereador/PP 
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JUSTIFICATIVA: 

 
 Senhoras Vereadoras, 
 Senhores Vereadores, 
 
 

A pandemia da COVID-19, assim classificada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020, tem gerado milhares de mortes 
ao redor do mundo. No Brasil, até a presente data, foram registradas 25.697 
mortes e 414.661 casos confirmados da doença. A situação tem exigido que o 
Poder Público tenha posturas contundentes, além de demonstrar a extrema 
necessidade dos serviços públicos. Foi nesse contexto que foi decretado o 
estado de calamidade pública pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, o 
que permite que o Município eleve os gastos públicos e descumpra a meta 
fiscal, para que possa usar de toda a sua força para conter e mitigar os 
impactos da pandemia. 

 
De acordo com noticia vinculada no portal G1: 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/05/20/cinco-funcionarios-da-alpargatas-

em-campina-grande-testam-positivo-para-covid-19-diz-mpt-pb.ghtml 
 
 

“Pelo menos cinco trabalhadores da empresa Alpargatas, 
localizada em Campina Grande, contraíram a Covid-19 durante a rotina 
de trabalho. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT) na 
Paraíba, até esta quarta-feira (20) tinha sido registradas oito denúncias 
de violações trabalhistas relacionadas ao novo coronavírus somente na 
Alpargatas.” 

 
 
Vendo a situação dos trabalhadores de nossa cidade, não podemos ficar 

inertes, sabemos do grande risco que todos estes trabalhadores estão 
correndo. 

Pela relevância do tema para a população e por objetivar o interesse 
público geral, espero a acolhida de todos os meus pares que juntos fazemos 
esta casa. 
  

   

Pr. LUCIANO BRENO 

Vereador/PP 
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