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Disp6e     sobre     a     obrigatoriedade     dos     supermereados,
hipermercados,   edificios   comerciais,   shopping   centers   e
similares,  Iocalizados  no  Municipio  de  Jacarei,  a  possuirem
cadeiras de rodas manuals ou motorizadas para uso de pessoas
porladoras de deficiencia fisica e de pessoas com mobilidade
reduzida ou que nao possam se locomover momentaneamente,
e d6 outras providencias.

0      PREFEITO      MUNICIPAL      DE     JACAREi,      USANDO      DAS

ATRIBul?6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,    FAZ

SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL    APROVOU     E     ELE

SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.    1°        Ficam    os    supermercados,    hipermercados,    edificios

comerciais,  shopping  centers  e  similares,   localizados  no   Municipio  de  Jacarei,   obrigados  a

possuir  cadeiras   de   rodas   manuais   ou   motorizadas   para   uso   de   pessoas   portadoras   de

deficiencia  fisica  e  de  pessoas  com  mobilidade  reduzida  ou  que  nao  possam  se  locomover

momentaneamente.

§   1°     No   caso   dos   supermercados,   hipermercados   e   similares,

deverao ser disponibilizadas cadeiras de rodas manuals e motorizadas acopladas a carrinhos de

compras.

§ 2°   0  ntimero de cadeiras de  rodas  a  que  se  refere  o  capuf sera

proporcional a area do estabelecimento, considerando-se:

I  -  area  de  1.000  m2  (mil  metros  quadrados)  a  2.500  m2  (dois  mil  e

quinhentos metros quadrados):  minimo de 2 (duas) cadeiras de rodas;

11    -   area   superior   a   2.500    m2    (dois    mil   e   quinhentos    metros

quadrados):  minimo de 3 (tres) cadeiras de rodas.

§  30    Nos  estabelecimentos  mencionados  no  artigo  10  com  area

inferior a  1.000 m2 (mil metros quadrados) a disponibilizagao de cadeira de rodas e facultatjva.
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Art.  2°    Os  estabelecimentos  mencionados  no  artigo  10  deverao

afixar em suas dependencias internas, cartazes ou placas indicativas dos locais onde as cadeiras

de rodas encontram-se disponiveis aos usuarios.

Art.    3°        Quando    necessario,    os    estabelecimentos    deverao

disponibilizar urn funcionario capacitado para atender as pessoas beneficiarias desta Lei.

Art.  40   Os  estabelecimentos  mencionados  no  artigo  1° deverao  se

adaptar as exigencias fixadas no prazo de  120 (cento e vinte) dias ap6s a publicagao desta  Lei.

Art.    5°    A  infragao  ao  disposto  nesta  Lei  acarretafa  multa  a  ser

aplicada   pela   Municipalidade   no   valor   equivalente   a   25   VRMs   (vinte   e   cinco   Valores   de

Refeiencia  do  Munjcipio)  e  o  nao  atendimento  em  novo  periodo  de  30  (dias)  dias,  a  contar da

correspondente notificaeao, acarretara multa a ser aplicada em dobro.

Pafagrafo ilnico.   Em cada periodo de 1  (urn) ano, contado da data

de publicagao desta Lei,  nao havendo o atendimento ao nela disposto,  sera aplicada ao infrator

multa equivalente a 50 VRMs (cinquenta Valores de Referencia do Municipio).

Art. 6°   Fica  revogada a  Lei n° 5.514,  de 30 de setembro de 2010.

Art. 70   Esta lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei,  23 de setembro de 2022.
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Autora do Vereadora Maria Amelia
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JUSTIFICATIVA

Nobres    Vereadores,    o    presente    projeto    de    lei    que    "Obriga

supermercados,  hipermercados,  edificios  comerciais,  shopping  centers  e  similares  localizados

no  Municipio  de  Jacarei  a  possuir  cadeiras  de  rodas  manuais  ou   motorizadas  acopladas  a

carrinhos  de  compras  para  uso  de  pessoas  portadoras  de  deficiencia fisica ou  com  mobilidade

reduzjda e da outras providencias",  atende medida de carater social extremamente necessaria,

tendo em vista as dificuldades que estas pessoas passam quando precisam fazer suas compras.

E importante destacar que legislagao praticamente identica ja existe

na  vizinha  cidade  de  Sao  Jose  dos  Campos  deste  novembro  de  2008  (Lei  7672)  e  llhabela

(1.2451/2017).  A  materia  tambem ja foi  aprovada  na  Camara  dos  Deputados  (PL  485/2019)  e

segue em tramitagao no Senado Federal.

Importante destacar a necessidade da revogagao da Lei 5514, de 30

de setembro de 2010, que apresenta ainda a aplicagao de multas em reais e nao em Valores de

Refetencia do Municipio (VRM),  al6m de nao citar a metragem minima para aplica?ao da norma

e  nem  contemplar  as  cadeiras  motorizadas  acopladas  a  carrinhos  de  compras  atualmente

existentes.

De  se  ressaltar,  por  tiltimo,  que  embora  as  pessoas  beneficiarias

desta  lei ja  tenham  a]guns  direitos garantidos  pela  Constituicao,  muitas  vezes,  como  e  o  caso

em questao, tern enormes dificuldades para exercer atividades simples como fazer compras em

supermercados   quando   sao   obrigadas   a   empurrar   o   carrinho   com   suas   mercadorias   e

concomitantemente conduzir a cadeira de rodas.

A materja e pacifica e de indiscutivel interesse social, razao pela qual

esperamos merecer o apoio dos nobres vereadores pela aprovaeao.

Camara Municipal de Jacarei, 23 de setembro de 2022.

=E
pr

Praqa dos Ties Poderes,  74 -Centro -Jacarei / SP -CEP  12327-170  -Fone:  (0  12) 3952-1122 -FAX:  (0 I 2) 395 I -7808
Site:  w`^rw.camapjacarci. st).gttv. br   c-mai I.  camaraicfticonet.com. br



CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDAI}E

LEI    N°    5.514/2010

Torna obrigat6ria a disponil.ilidade de cadeira
edificios     comerciais,     supermercados,     hipermercados,
shopping  centers  e  similares,  a  pessoas  porladoras  de
necessidades     especiais    e    aquelas    com     imobilidade
momentanea.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRIBUICOES  QUE   LHE  SAO  CONFERIDAS   POR  LEI,   FAZ

SABER    QUE   A   CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELF

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1.a         Torna   obrigat6ria   a   disponibilizaeao   de   cadeira   de

rodas      em      edificios      comerciais,      supermercados,      shopping      centers      e      similares,

independentemente  de  pavimentos,  as  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais,  bern

como aquelas com imobilidade momentanea que nao possam se locomover.

Art. 2.a        A  infraeao  ao  disposto nesta  Lei  acarretara  multa  no

valor de R$ 1.000,00 (urn mjl reais), a ser apllcada pela secretaria competente e respectivo setor

de fiscalizagao.

Pafagrafo  llnico.     Nao  solucionada  a  irregularidade  no  lapso

temporal de 30 (trinta) dias a multa devefa ser aplicada no seu valor em dobro.

Art, 3.a         Esta  Lei entrafa em  vigor na data de sua publicaeao,

revogadas as disposig6es em contfario.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE JACAREl,  30  DE SETEMBRO  DE 2010.

HAMILTON  RIBEIRO MOTA

Prefeito Municipal

AUTOR D0 PROJETO: VEREADOR ITAMAR ALVES.

AUTOR DA EWIENDA:  VEREADOR EDINHO GUEDES.
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LEI  N.a 1.245/2017

DISP6E        SOBRE A         OBRIGATORIEDADE

SU PERMERCADOS                E               ESTABELECIMENTOS

COMERCIAIS SIMILARES, LOCALIZADOS  NO MUNIcipIO

DE    ILHABELA,    POSSUIREM    CADEIRAS    DE    RODAS

ACOPLADAS A CARRINHOS  DE COMPRAS.

a   PREFEITO   MUNICIPAL   DA   ESTANCIA   BALNEARIA   DE   ILHABELA,

MARCIO  BATISTA  TEN6RIO,  no  uso  das  suas  atribuig6es  legais,  faz  saber  que  a

Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte  Lei:

Art.1.a   Fica   obrigat6ria   a   disponibilizagao   gratuita   e   de   facil   acesso   de

cadeiras  de  rodas  acopladas  aos  carrinhos  de  compras  manuais  ou  motonzados  nos

supermercados e estabelecimentos similares,  localizados no municipio de llhabela,  para

uso dos clientes com deficiencia fisica e/c)u mobilidade reduzida.

§ 1° 0 ni]mero de cadeiras de rodas a que se refere o caput sera proporcional

a area do estabelecjmento, considerando-se:

I-           area de l00m2 (cem metros quadrados) a 500 m2 (quinhentos metros

quadrados):  minimo de  1  (uma) cadeira de roda:

11-          area  de  501   m2  (quinhentos  e  urn  metros  quadrados)  a  2.500  m2

(dois mil e quinhentos  metros quadrados):  minimo de 2 (duas) cadeiras de  rodas:

Ill-         area  superior a  2.500  m2 (dois  mil e quinhentos metros quadrados)

minimo de 3  (tres) cadejras de  rodas.

§  2°  Nos supermercados e  estabelecimentos  comerciais  similares com  area

inferior  a   100  m2  (Gem  metros  quadrados)  a  disponibilizagao  de  cadeira  de  rodas  e

facultativa.

Art.  20 Os supermercados e estabelecimentos  comerciais similares deverao

afixar  em  suas  dependencias  internas,   inclusive  nos  estabelecimentos.  cartazes  ou

placas  indicativas dos  locais  onde  as  cadeiras  de  rodas  encontram-se  disponiveis  aos£

usuarios.

"llhabela" Cidad® brasileira campe5 de pres®rvaeao da Mata Atl5ntica.
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Art 3° 0 descumprimento do dispositivo na presente Lei sujeitara o

a  imposjgao  de  multa  no  valor  de  200  (duzentas)  Unidade  Fjscais  do  Estado

Paulo -UFESP's,  dobrada na reincidencia.

Art.  4°  0  Poder  Executivo  podefa  regulamentar  a  presente  Lei  para  sua

execugao.

Art.  5.a  Esta  Lei entrara  em  vigor  120  (cento e vinte) dias  a partir da data de

sua publjca?ao,  revogando as disposi?6es em contrario.

llhabela,13 de dezembro de 2017.
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Projeto de Lei  n° 096/2017
Autoria: Vereador EVANDRO ALVES  RODRIGUES
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