
Camara  Municipal  de  Jacaref
pALAclo DA LrBERDADE

VETO PARCIAL N° 08, DE 18.12.2017

ASS(INTO:AVEffiAR[[.C[DC[AIADJADEAC5#T„¥&AMLE5E±:I:nech7-£#oEBsO]L[EDREAD:

REDuzlDA   NOs   ESTABELEcrmNTOs   cOMERclAls   NO   AMBITO   DO
MUNIcfpIO DE JACAREI.

AUTOR: PREFEIT0 MUNICIPAL IZAIAS JOSH DE SANTANA.

DISTRIBuiDO EM: 19.12.2017

PRAZO FATAL: 02 DE MARCO DE 2017

vorA¢AO rfucA

OBBSERVACAO:   PARA   REJEICAO   DO   VETO,   SERA   NECESSARIO   0   VOTO   DA   MAIORIA
ABSOLUTA DOS VFRRADORES (SETE VOTOS)

Aprovado em Discussao tJnica REJEITADO

Effl...........de....,....de   2018 Em...„......de.........de   2018

Presidente Pi.esidente

Aprovado em 1. Discussao ARQUIVADO

Em...„......de.........de  2018 Em„.........de..„„...de  2018

Presidente Secretato-Diretor Legislativo

Aprovado em 2a Discussao Retirado pe]o Autor

Em...........de.,.......de   2018 Em....,......de....„...de   2018

Presidents Presidente

Adiado em............de............de   2018. Adiado em............de...„......de   2018

Para...~„.....de............de   2018Secretino-DiretorLegislativo Para...........den..........de   2018

Secretdrio-Dhetor Legislativo

Encaminhade ts Comiss6es Dos: Pmzo das Comigsdes:



Oficio n° 682/2017-GP

A Sua Excelencia, a Senhora
LUcllvIAR PONCIANO

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

DD.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentfssima Senhora Presidente,

Comunico  a Vossa  Excelencia que,  nos termos  do  §  1° do artigo 43

da   Lei   Organica   do   Municipio   (Lei   n°   2.761,   de   31.03.90),   existem   raz6es

impeditivas   para  outorga  da   sangao   integral   do   Projeto  da   Lei   n°  6.169,   que
"Disp6e   sabre   a   acessibilidade   das   pessoas   com   deficiencia   ou   mobilidade

reduzida  nos  estabelecimentos  comerciais  no  ambito  do  Municipio  de  Jacaref"

(Processo   Legislativo   n°   62,   de   31.08.2017),   motivo   pelo   qual,   decidi   vets-lo

parcialmente,  pelas raz6es anexas aos aut6grafos da  Lei ora vetada.

Restituimos,  dessa forma,  a  mat6ria  vetada  ao  reexame dessa  E.

Casa  Legislativa,  cujos  nobres  Vereadores  conscientes  da  responsabilidade  de

que sao imbuidos, saberao melhor refletir.

Atenciosamente,

I-
JOSE DE SANTANA

Prefeito do lvlunicipio de Jacarei
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM  DE VETO AO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PROCESSO     T'

N.a 62,  DE 31/08/2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi

(LEI  N  ° 6.169/2017)

Apesar    da     nobre    justificativa     apresentada     pelo

legislador municipal,  existem raz6es que impedem a outorga da san?ao Integral ao

Projeto  (Lei  n 0 6169/2017),  em  razao de inconstitucionalidade decorrente de vicio

material e contrariedade ao interesse pdblico.

0  Projeto  de  Lei  disp6e  sobre  a  acessibilidade  das

pessoas com deficiencia ou  mobilidade reduzida  nos estabelecimentos comercjais
no amblto do Munic[pio de Jacarei

lnicialmente     cabe     destacar     que,      a     proposi?ao

legislativa  tern  sua  real  importancia  para  o  Municipio  de  Jacarei,   uma  vez  que

atende  nao  somente  o  artigo  227,  §  2°  da  Constituigao  Federal  de  1988,  como

tambem  possui  interesse  pdblico  ao  atender  o  direito  das  minorias,  alinhando  o

deseiivoMmento econ6mico e o Estado solidario.

Feito   tal   esclarecimento,    pontua-se   que   apenas   c)

pafagrafo dnico do artigo 20 nao merece prosperar.

0  referido  pafagrafo  tlnico  do  presente  Projeto  de  Lei

contraria  o  Princfpio  da  lsonomia  e  o Ato  Juridico  Perfeito,  dispostos  no  artigo  50,

capuf e  inciso  XXxvl  da  Constituicao  Federal  de  1988,  assim  como  o  interesse

publico,

Praga dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Gabinete do Prefeito

Referido     dispositivo     imp6e     aos     estabelecimentos

comerciais  ja  existentes,   com  testada  construida  igual  ou  superior  a  7m  (sete

metros) o prazo de  180 (cento e oitenta) dias para se adequarem a Lei que disp6e

sobre a acessibilidade das pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.

Este dispositivo contraria o  Principio da  lsonomia,  uma

vez  que  determina  regramento  diferente  para  pfedios  comerciais  com  metragem

diferente, tratamento desigual que gera impl.ica?6es entre as empresas, afrontando

por consequencia o Prmcipio da Livre Concorrencia e Livre lnciativa.

lmpor     obrigag6es     para     algumas     empresas     em

detrimento   de   outras   gera   urn  desequilibrio   a   livre   concorfencia,   sendo   que

empresas   de   mesmo   porte   podem   sofrer   com   impos.I?6es   a   depender   da

metragem  da  testada de  seu  estabelecimento comercial,  a Administraeao  Pdblica

estaria tratando iguais de maneira desigual.

Ademais,     esta     imposi?ao     aos     estabelecimentos

comerciais  inviabilizaria o comercio  no  Municipio  de Jacarei,  tendo em vista  que a

maioria  dos  pfedios  sao  antigos  e  podem  nao  comportar  este  tipo  de  reforma

imposta.

0     empresario     nao     pode     ser     penalizado     pela

impossibilidade  de  adaptaeao  de  seu  estabelecimento  no  prazo  estipulado  em

razao da obngaeao determinada pelo  pafagrafo dnico do artigo 20,  tendo  em vista

que a estrutura dos pfedlos antigos nao comporta este tipo de adaptagao,  al6m do

que para alguns haveria urn custo elevado em urn prazo exiguo.

0     Projeto    de     Lei     possui     em     seu     objetivo    a

acessibmdade   para   todos,   entretanto   deve   ponderar   a   obriga?ao   de   forma

Prapa dos Tres Poderes` 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

`hfrn   :-iA:rR,       ¢f

proporcional  e  razoavel  tao  somente  para  as  novas  construeees,  amplia?6es  ou
reformas da forma como ja estabelecido no capuf  do artigo 2° do Projeto de Lei.

Ressalte-se  que,   o  art.11   da   Lei   10.098/2000,   que

instituiu   o   Estatuto   da   Acessibilidade   das   Pessoas   com   Deficiencia   ou   com

Mobilidade  F3eduzida em ambito federal,  estabeleceu  que a constru?ao,  ampliaeao

e  a   reforma  devem   cumprir  os   requisitos  de  acessibilidade  das   pessoas  com

deficlencia ou mobilidade reduzida,  nao determinando que sejam feitas amplia?6es

ou reformas para fins de adapta?ao.

lsto   porque,   tal   determina?ao   fenria   o   ato   jurfdico

perfeito,    uma   vez   que   im6veis   ja   construidos,   foram   estruturados   conforme

legislaeao  da  epoca  e  s6  devem,  portanto,  serem  adaptados  para  se  adequarem

ao Estatuto da Acessib`ilidade, caso passem par reforma ou amplia?ao.

Ha que se  levar em conta tambem o que esta previsto

no § 20 do artigo  19 do Decreto Federal  n° 5,296 de 2 de dezembro de 2004,  que

regulamenta  a   Lei   n°   10.098/2000,   dispondo  o  seguinte:   "Sempre  que  houver

viabilidade  arquitet6nica,  o  Poder  Ptlblico  buscafa  garantir dotag5o  orcamentaria

para  avaliar  o  nilmero  de  acessos  nas  edificac6es  de  uso   ptibllco  a  serem

construidas, ampliadas ou reformadas. "

Esse   tema   foi   objeto   de   analise   pelo   Tribunal   de

Justi?a  do  Rio  Grande  do  Sul  TJ-F{S,  ocasiao  em  que  se  verificou  em  Aeao  Civil

Ptlblica,  sobre a aplicagao do Estatuto da Acessibilidade em  Pfedio  Pdblico Antigo,

que por analogia se aplica ao presente caso, vejamos'

PROCESSO: N° 70040805939

0RIGEM:  Ministerio Ptlblico.
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ASSUNTO:  A?5o Civil Ptlblica.  Estatuto da

Acessibilidade.

1. Reexame necess5rio. N5o haverido excludente

(QEQ art. 44Z§ §§i!3 e 3£), conhece-se ex officio do
reexame necess6rio.

2.    M6rito.   2.1    -   A   Leil0.098reooo,   denominada

Estatuto da  Acessibilidade  das  Pessoas  Portadoras

de   Deflciencia   ou   com   Mobilidade   Reduzida,   ou

simplesmente   Estatuto   da   Acessibilidade,   editada

em cumprimento ao disposto no art.227, § 2°, da CF,

no que tange aos pr6dios pilblicos antigos ou j6

construidos, s6 determina que sejam adaptados

quando  sofrerem  ampliagao  ou  reforma  (art.11}.

Nao    determina    adapta§ao    num   determinado

prazo,  nem  poderia  faize-lo,  sob  pena  ferimento
ao ate juridico perfeito, pots foram estruturados

conforme    a    legislagao    da    6poca.    Ademais,

tambem  nao  determina,  quanto  a  parfe  mtema,  o

tipo  de  acesso,  o  qual  consta  no  regulamento  que

tanto  podendo  ser  via  rampa  quanto  via  elevador

(Decreto 5.29612004, art. 20.

2.2 - Caso sub judice em que o Estado, para acesso

a  Delegacia  de  Policia  no  1°  andar,  para  todos  via

escada,     construiu     rampa.     Solucao     que,     nas

circunstancias,   se   ostenta   plenamente  satisfat6ria

aos   fins   do   Estatuto   da   Acessibilidade,   inclusive

porque, a instala?5o de elevador, h6 necessidade de

estudo   de   viabilidade   arquitet6nica   (Regulamento,

art.  19,  §  2°),  prova  que  a  autor  n5o fez.  Ademais,

obra  de  alto  custo,   n5o  sendo  razo6vel  o  gasto,

Praga dos Ties Poderes` 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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considerando  a  constru?ao  de  ptedio  novo  para  as

atividades da Policia Civil`

Reforpendo  o  entendimento  de  ato  juridico  perfeito,

ha que se respeitar os direitos dos proprietarios de estabelecimentos comerciais,

prjnclpalmente  daqueles  cujos  im6veis  sao  antigos,  com  arquitetura  pr6pria  da

6poca em que foram construidos.

0  ato juridico  perfeito  e  aquele  que  nasce  e  se  forma

sob   a   6gide   de   uma   determinada   lei,   tendo   todos   os   requisitos   necessarios

exigidos pela norma vigente.  Protege-se .indiretamente o direito adquindo,  pois nao

se   pode   alegar  a   invalldade   do   ato  juridico   se   advler  lel   nova   mais   rigorosa

alterarido dispositivos que se referem a forma do ato.

Desta  forma,  nao  se  vislumbra  a  possibilidade  de  o

Municipio  impor aos  estabelecimentos comerciais a  obrigatoriedade de  adapta?ao

ao  imdvel,  sem  que  haja  viabilidade  arquitet6nica  e  impondo  urn  prazo  que  pode

inviabilizar a atividade econ6mjca.

Ressalte-se  que,  com  o  veto  do  pafagrafo  dnico  do

Projeto  de  Lei  continua  a  garantir  a  acessibilidade  no  transito  de  pessoas  com

defici§ncia  ou  mob'ilidade  reduzida  nos  estabelecimentos  comerciais  de  Jacarei,

uma preocupagao do Poder Pdblico em assegurar o dlreito das minorias e o direito

da livre concorfencia.

Portanto,  em  razao  das  apontadas  contranedades  ao

interesse ptlblico e inconstitucionalidade  por vicio material,  imp6e-se o veto parcial

ao Projeto de Lei (Lei n° 6.169/2017), em seu pafagrafo dnico do artigo 2°.

Prape clue Tree Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Essas    sao   as    raz6es   que    me   levaram   a    vetar

parcialmente o Projeto de  Lei (Lei  n.0 6.169/2017),  as quais ora submeto a elevada

apreciaeao dos Senhores Vereadores

Gabinete do Prefeito,14 de dezembro de 2017.

=-i=A-i?E=E=NA
Prefeito do Municiplo de Jacarei
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PALACIO  DA LIBERDADE

LEI    N°    6.169/2017

Disp6e    sobre    a    acessibilidade    das    pessoas    com
deficiencia ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos
comerciais no ambito do Nlunicipio de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS
ATRIBul90ES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ
SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE
SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°   E assegurada a  pessoa com deficiencia ou mobilidade
reduzida,  rampas  de  acesso  ao  nivel  da  via  em  todos  os  estabelecimentos  comerciais  do
Municipio.

Pafagrafo    t]nico.         Em    caso    de    descumprimento    do
estabelecido   neste   artigo,   o   estabelecimento   comercial   estara   sujeito   as   penalidades
administrativas previstas no C6digo de Normas,  Posturas e  lnstalag6es Municipais, conforme
os meios regulamentados pelo  Poder Executivo.

Art.   2°      0   disposto   nesta   Lei   sera   aplicado   aos   novos
estabelecimentos comerciais do  Municipio,  bern como aqueles que, ja existentes,  passarem

por reformas em sua estrutura fisica.

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

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE JACAREl,                  DE

IZAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito lvlunicipal

AUTORA DO PROJETO: VEREADORA S6NIA PATAS DA AIvllzADE.
AUTOR DA EMENDA: VEREADOR juAREz ARArfuo.

DE 2017.
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