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Impede no Munícipio de Formosa decretação de 
fechamento de estabelecimentos comerciais e 
industriais por consequência da pandemia Covid-19, 
sem reunião prévia com representantes dos 
empregadores e empregados. 

 
Autoria: Ver. João Batista. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  
 
Art. 1º Fica proibido no Munícipio de Formosa a decretação de fechamento de 

estabelecimentos comerciais e industriais por consequência da pandemia Covid-19, sem reunião 
prévia com representantes dos empregadores e empregados. 

§1º. A reunião deverá ser realizada com no mínimo de 48 horas (quarenta e oito horas) 
de antecedência de qualquer decisão de fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais.  

§2º Necessitarão ser convidados para reunião no mínimo os representantes dos 
empregadores e empregados dos setores de alimentação, feirantes, restaurantes, bares, turismo, 
hotelaria, lojistas, profissionais liberais, shopping centers, mercados, atacadistas, academias, salões 
de beleza, cooperativas de créditos, agências bancárias, loterias e construção civil. 

§3º Na reunião deverão ser expostos os embasamentos científicos e de saúde pública 
para a decretação do fechamento dos estabelecimentos comerciais e industriais, como também o 
programa com propostas alternativas para recuperação dos indicadores sanitários e para impedir a 
crise na economia formosense e o desemprego no munícipio, em contrapartida garantir o direito 
de manifestação dos representantes de forma presencial ou por meio virtual. 

§4º A reunião deverá ser gravada e transmitida em tempo real via internet, através dos 
canais da Prefeitura de Formosa, permitindo a participação dos representantes dessas categorias 
virtualmente.   

Art. 2º A não observância no disposto nesta lei desobriga aos formosenses o 
cumprimento da decretação de fechamento. 

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

 
Câmara Municipal de Formosa, 11 de março de 2021. 

 

┌ 

Vereador 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
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Este Projeto de Lei Ordinária visa, garantir o direito a participação dos cidadãos que 
geram emprego e os respectivos representantes dos empregados em nosso munícipio, com 
as seguintes autoridades: Prefeito, Vereadores, Ministério Público, responsáveis pela Saúde e 
Segurança Pública deste município, antes a qualquer deliberação de fechamento de 
estabelecimento comerciais, industriais e construção civil. 

É mister salientar que, o Munícipio tem o comprometimento por meio das suas leis e 
pelos atos de seus administradores de garantir, em seu território e nos alcances de que lhe 
compete, os direitos e garantias individuais e coletivos, sociais e políticos previstos na 
Constituição Federal Brasileira de 1988- conhecida como Constituição cidadã, na Constituição 
do Estadual e na Lei orgânica desse Munícipio, ou subsequente da instituição e das regras por 
elas adotadas, da mesma forma, considerando  uma diversidade de tratados internacionais 
em que o Brasil é partícipe , imediatamente, tornando-se de todo exequível a aprovação deste 
projeto de lei.  

Por conseguinte, o objetivo dessa interlocução entre as autoridades do município e 
partes interessadas, visa contribuir para o avanço da construção de uma nova metodologia a 
ser utilizada para o atual contexto pandêmico bem como para futuras intervenções. Através 
desse diálogo buscará novos saberes, dará voz ao cidadão, adequando à realidade do outro, 
pautando pela promoção da saúde de todos partícipes, respeito à diversidade, de valorização 
da igualdade incondicionais para todos os cidadãos, indiscriminadamente. Portanto, sem 
renunciar os princípios da preservação da vida, sem fortalecer os processos de precarização 
do trabalho do Executivo através dos órgãos de saúde frente ao Combate da Covid-19 e, 
sobretudo jamais ferindo o que se precípua no Art. 5º da Constituição Federal do Brasil: Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade. 

 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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