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PROJETO DE LEI N.O 09/2020

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da

emissão de senha sonora, para no

âmbito do Município de Ribeirão

Pires."

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNcIA TURíSilcA DE RIBEIRÃo PIRES

APROVOU:

Art. ío Fica instituído no âmbito do Município de Ribeirão Pires, a emissão de

senhas sonoras nos locais onde se tem senha eletrônica de atendimento público e

privado no âmbito do Município de Ribeirão Pires.

Art. 20. O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator

aplicação das seguintes penalidades, nesta ordem:

l- Advertência por escrito através do orgão fiscalizador;

ll- Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais);

!ll- Duplicação do valor da multa em caso de reincidência;

lV- Perda do alvará de funcionamento, em caso de novo descumprimento.

Art. 30. Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a

implantação dessas medidas apos a data da publicação.

Art.4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala "Roberto Bottacin Moreira", 13 fevereiro de 2020.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo garantir às pessoas com

deficiência visual o direito à inclusão social, fazendo com que as dificuldades

externas e diárias já enfrentadas sejam reduzidas de maneira significativa, trazendo

para situações do cotidiano, autonomia, igualdade e liberdade à pessoa portadora

de deficiência.

A utilização de mecanismos sonoros para facilitar a vida das pessoas com

deficiência visual é medida inclusiva importante e que já integra a legislação, como

no artigo 67, !ll, da Lei n' 13.146, de 2015, que determina que os serviços de

radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso de audiodescrição, e o artigo

9o, da Lei n' 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), que determina que semáforos para

pedestres, instalados em vias públicas de grande circulação sejam equipados com

nrecanismo que emita sinal sonoro.
LE inexequível ao deficiente visual acompanhar a ordem das senhas nos

estabelecimentos que façam uso de painéis eletrônicos sem que seja auxiliado por

outra pessoa, vislumbrando a igualdade de que trata o art. 5o, da Constituição

Federal, foi desenvolvida a proposta de que trata o presente projeto.

Ante o exposto, trago aos Nobres Pares a referida propositura e solicito o voto

favorável para seu devido processamento e ap
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DEPARTAMENTO J

Processo: ne 14l2O2O- Plenário - Projeto de Lei ns O9|2O2O

Proponente: Vereador Amaury Dias

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de senha sonora, para no âmbito do

Município de Ribeirão Pires.

O Vereador Amaury Dias apresentou o Projeto de Lei ne 09/2O2O à Câmara Municipal, que

objetiva dispor sobre a obrigatoriedade da emissão de senha sonora, para no âmbito do

Município de Ribeirão Pires. O referido projeto foi remetido a esta Assessoria Jurídica e

Administrativa, para emissão de parecer.

Eis síntese do essencial. Passo ao parecer

PARECER J Drco

Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de senha sonora,

para no âmbito do Município de Ribeirão Pires", nos seguintes termos:

Art. 7e Fico instituído no âmbito do Município de Ribeirão

Pires, o emissão de senhos sonoros nos locais onde se tem

senha eletrônico de otendimento público e privado no ômbito

do Município de Ribeirão Pires.

Art. 2e. O descumprimento do disposto nesta lei

inÍrator aplicoção das seguintes penalidades, nesto

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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l- Advertência por escrito através do órgão fiscalizodor;

Multa de Rs 5(n,00 (quinhentos reois);

Duplicação do valor do multa em caso de reincidêncio;

lV- Perda do olvará de funcionomento, em coso de novo

descumprimento.

Art. 3e. Fico estabelecido o prdzo de 780 (cento e oitenta) dios

pord o implantação dessas medidas opós a dato da

publicação.

Art.4e. Esta lei entrd em vigor na data de suo publicação.

A tutela dos portadores de deficiência está inserida na competência concorrente, atribuída à

União, aos Estados e ao Distrito Federal, como se vê:

il-

ilt-

Art, 24 Compete à llnião, dos Estados e oo Distrito Federol

I eg isl o r con cor re nte me nte so bre :

1..1

XIV - proteção e integroção social dos pessoas portodoras de

deficiência;

Na competência concorrente, a União tem por tarefa estabelecer normas gerais sobre as

matérias especificadas no artigo 24, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal suplementá-las

de acordo com as suas peculiaridades regionais (§§ fs e 2s). Os Estados e o Distrito Federal só

possuem autorização constitucional para legislar plenamente caso a União não tenha editado

everão obrigatoriamente respeitá-las, especificando suas regra Snormas gerais; do contrário, d

à luz do ordenamento federal.

Os Municípios, por sua vez, sob a ótica do artigo 24 da CFl88, não estão legitimados a

concorrentemente sobre esses temas. Sua competência legislativa está adstrita ao previsto

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP
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artigo 30 da CF/88, limitando-se, basicamente, aos assuntos de interesse especificamente local

e à suplementação da legislação federale estadual, no que couber.

No campo da competência suplementar dos Municípios, estes estão legitimados a

complementar as normas editadas com base no artigo 24 da Ctl88, desde que respeitados os

aspectos gerais do regramento objeto da suplementação. Resumidamente, os Municípios só

podem legislar na competência suplementar caso existam, de fato, normas federais ou

estaduais sobre a matéria e se respeite o campo de abrangência das leis complementadas.

Desta forma, o Município pode e deve implementar ações municipais em prol das pessoas

portadoras de deficiência, assim como legislar a respeito dessa matéria, desde que observados

os limites impostos pela norma geral.

No que tange à matéria, no mérito, importa destacar que a presente propositura observa as

disposições da Convençõo lnternacionol sobre os Direitos dos Pessoos com Deficiêncio e seu

Protocolo Facultotivo, ossinodos em Novo York, em 30 de morço de 2007, promulgodos pelo

Decreto ne 6.949, de 25 de ogosto de 2009, aprovado segundo o procedimento estobelecido

pelo ortigo 5e, §3e, do Constituição da República, o que os tornom equivolentes às emendos

constitucionois. Esto Convençõo prevê o obrigoção dos Estados Portes o "Adotor todas as

medidos legislotivas, odministrativos e de qualquer outro noturezo, necessárias poro a

reolizoçõo dos direitos reconhecidos na presente Convenção" (ortigo 4, "o"), como princípio o

ocessibilidode (ortigo 3, "f"), o respeito do quol há as seguintes obrigações (artigo 9):

"7.A fim de possibilitar às pessoos com deficiência viver de forma independente e porticipor

plenamente de todos os aspectos da vido, os Estados Portes tomarão as medidas

opropriadas para osseguror às pessoas com deficiêncio o ocesso, em igualdade de

oportunidades com as demais pessoos, ao meio físico, ao transporte, à inlormação e

comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicoção, bem como

o outros serviços e instaloções abertos oo público ou de uso público, tanto no zono

como nc, rural. Essos medidas, que incluirão o identificação e a eliminação de obstáculos

barreiras à acessibilidade, serão oplicodos, entre outros, o:a) Edifícios, rodovias, meíos

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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transporte e outros instalações internas e externds, inclusive escolos, residências, instalações

médicas e local de trobalho; b) lnformoções, comunicações e outros seruiços, inclusive

seruiços eletrônicos e seruiços de emergência."

Nessa perspectiva, a Lei Federal ns 7853/7989, que dispõe sobre o apoio às pessoas

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para

lntegração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, prevê em seu art. 2e:

Art, 2e Ao Poder Público e seus órqãos cabe osseaurdr às

pessods oortodoros de deficiência o pleno exercício de seus

direitos básicos. inclusive dos direitos à educacão. à soúde. ao

trobolho. ao lozer. à orevidência sociol. do amporo à infância

e à maternidode. e de outros que. decorrentes do

Constituicão e dos leis. oropiciem seu bem-estor pessodl,

sociol e econômico.

Poráarafo único. Para o fim estobelecido no caput deste

artioo- os óraãos e entidades da administracão direto e

indireta devem dispensor. no ômbito de sua comoetência e

finalidade. aos assuntos obietos esto Lei. tratamento

prioritário e adequodo. tendente a viobilizar, sem preiuízo de

outros. as seouintes medidas:

í...1 (meus grifos)

De igual modo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal ns 73.746/2075)

pessoo com deficiêncid ao lonao de toda a vida.

Poráarafo único. Em situacões de risco. emeraência ou estodo

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP
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de calamidode pública. a pessoo com deficiência será

considerodo vulnerável. devendo o ooder público adotor

medidos paro suo protecão e seouranco.'

l=r)

oArt. 42. A oessoo com defrciêncio tem direito à cultura, do

esporte, ao turismo e oo lazer em iaualdode de oportunidodes

com os demois pessoos, sendo-lhe aarantido o ocesso:

I - a bens culturais em formoto ocessível:

ll - a proaromos de televisão, cinema, teotro e outras

atividodes culturais e desportivas em formoto ocessível: e

lll - o monumentos e locais de importância culturdl e a

espocos que oferecom seruicos ou eventos culturois e

esportivos.

§ 7e É vedodo a recusa de ofena de obro intelectuol em

formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer

araumento. inclusive sob o aleaacão de protecão dos direítos

d e p roo rieda d e i ntel ectu al.

§ 2e O ooder público deve adotor solucões destinadas à

eliminacão. à reducão ou à superacão de borreiros oara o

promocão do ocesso a todo ootrimônío culturol. obseruodas

as normas de acessibilidade- ambientais e de orotecão do

potrimônio histórico e ortístico nacional.'

Rua: João Dominguesde Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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Por fim, há que se observar que a presente propositura se coaduna com o preconizado no

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal ne L3.1,46/75), em seu art. 57, a saber:

"as edificações públícos e privadas de uso coletivo já

existentes devem gorontir acessibilidade à pessoa com

deficiência em todos os suos dependências e seruiços, tendo

como referêncio os normos de acessibilidode vigentes".

No mesmo sentido, o art.76 do Estatuto prevê que "o poder público deve garantir à pessoa

com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de

condições com as demais pessoas".

Por outro lado, a imposição de dever legal a entes privados insere-se no âmbito do poder de

polícia, conforme se extraida lição do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles:

(...) compete ao Município a polícia administrativa dos otividades urbanas em geral, paro a

ordenoção da vida da cidade. Esse policiamento se estende o todas as otividades e

estobelecimentos urbanos, desde o suo localizoção até o instolação e funcionamento, não

para o controle do exercício profissionol e do rendimento econômico, alheios à olçodo

municipal, mas paro o verificoção do segurança e da hígiene do recinto, bem como da

própria localização do empreendimento (escritório, consultório, banco, coso comerciol,

indústria etc) em relação aos usos permitidos nos normos de ordenomento do cidade (...)

Para esse policiamento deve o Município indicor o proceder do adminisfiado, regulamentar a

fiscalização e cobrar as toxas estabelecidas por lei. Âíesso regulamentação se inclui a fixação

de horárío do comércio em gerol e dos diversificações para certas otividades ou

estobelecimentos, bem como o modo de opresentação de certos mercadorias, utilidades e

seruiços oferecidos ao público, Tol poder é inerente ao Município para a ordenação da

urbono, nos suos exigências de seguranço, higiene, sossego e bem-estor da coletividode

A previsão do art.1e, da propositura revela-se razoável e proporcional na medida em

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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atende de forma adequada a acessibilidade dos portadores de deficiência

No que tange a acessibilidade dos portadores de deficiência, o Egrégio Tribunal de Justiça de

São Paulo se manifestou sobre a constitucionalidade da instalação de caixas eletrônicos em

braile, conforme ementa abaixo:

Mandodo de Segurança - Lei Municipol que determina o disponibilização em cada ogêncio

boncário do Município de Limeiro de um caixa eletrônico em braile e áudio destinddos às

pessoos portadoros de deficiência visuol - Ausêncio de ilegolidode e inconstitucionalidade na

medida questionada - lnteligência do disposto no do ortigo 23, inciso ll do Constituição

Federol - Sentença montida e ratificada, nos termos do art. 252 do Regimento lnterno desta

E. Corte - Reexame necessário e recurso do impetrante não providos. (TJSP; Apelação Cível

9253955-28.2008.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Orgão Julgador: 11e Câmara de

Direito Público; Foro de Limeira - ]-.VARA FAZ.PUBLICA; Data do Julgamento:LL{7212011; Data

de Registro : t5 / t2 I 2011,1

coNcLUsÃo

Diante do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE da propositura do projeto em

questão.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, bargo de outros entendimentos

em sentido contrário, para com os quais manifesta desde já, o nosso

Ribeirão Pi 18 fevereiro 2020

r)1 )1Lut
PATRICIA PI

I

DI

NTO

GERAL DE ASSUNTOS JU cos

.818
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corurssÃo rERMANENTE DE REDAçÃo p JUsrIçA

Projeto de Lei n.o OO9|2O2O

Autoria: Vereador Amauty Dias

coNclusÕps FrNArs

Trata-se de Projeto de Lei n." OO9l2020 de autoria do Vereador Amaury

Dias, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de senha sonora,

para no âmbito do Município de Ribeirão Pires.

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu

fundamento não vislumbrou óbices legais, assim opinamos pela

emissão de parecer favorável ao prosseguimento do projeto apresentado,

Íicando a decisáo final quanto ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da Estância Turística\rdê|gibeirão Pires, 18 de

fevereiro de 2O2O

Vereador Luiz

te

da Paixão

- Presidente

Vereador José Xavier

V

Membro



ESTADO DE SÃO PAULO

cÂnalna MUNICIPAL DE REEIRÃO PIRES

nerlróRto DE voreçôes
Pauta da Sessão Ordinária do 10 Período de 2020

Projeto de Lei No0009/2020 Legislativo

Data e Hora: 1210312O2014:00

Votação: Primeira

Quórum : lvíaioria Absoluta

Resultado: Aprovado por unanimidade

Votos: Favoráveis (17)

Rua João Domingues de Oliveira, no 12 - Cep: 09400-250, Centro, Ribeirão Pires - SP

Fone: (1 1) 4827-1500 - E-mail: contato@camararp.sp.gov.br

Página 3 www.camararp.legtech.com.br

1. Amaury Dias Pereira FAVORÁVEL

2. Anselmo Martins Pereira FAVORÁVEL

3. Archeson Pedroza Teixeira FAVORAVEL

4. Arnaldo Pereira de Souza FAVORAVEL

5. Danilo Afonso de Carvalho FAVORAVEL

6. Edmar Donizete Oldani FAVORÁVEL

7. Edson Savietto FAVORAVEL

8. Flávio Gomes da Silva FAVORAVEL

9. Humberto D'orto Neto FAVORÁVEL

10. João Da Silva Lessa FAVORAVEL

11. José Geraldo Pereira Xavier FAVORÁVEL

12. José Nelson da Paixão FAVORAVEL

13. José Nelson de Barros FAVORAVEL

14. Paulo Cesar Ferreira FAVORAVEL

15. Rogério Paulo Luiz FAVORÁVEL

16. Rubens Fernandes da Silva FAVORÁVEL

17. Silvino Dias de Castro Filho FAVORÁVEL
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VOfnçÃO do Projeto de Lei N1

inciso ll, do artigo 161, do Regimento lnterno da Casa

de conformidade com o

No de

Ordem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

Favorável

Nã0, ou

Contrário
Abstenção

01 Amaury Dias Pereira

02 Anselmo Martins Pereira

03 Archeson Pedroza Teixeira /
04 Arnaldo Pereira de Sousa /
05 Danilo Afonso de Carvalho
06 Edmar Donizete Oldani /
07 Edson Savietto I
08 Cffie ÊL*vtO /
09 Humberto D'Orto Neto

10 Lqjz Gustavo Pinheiro Volpi /
11

12 José Nelson da Paixão /
13 José Nelson de Barros /
14 Paulo Cesar Ferreira

15 Rogerio Paulo Luiz I
16 Rubens Fernandes da Silva

17 Silvino Dias de Castro Filho

TOTAL DA )Ão

Observações

Câmara Municipal de Ribeirâo Pires,

Presidente Secretário

N
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Ribeirão Pires, 15 de maio de 2020

OÍício n'062.05.2020

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar a

Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos. 6616, 6617, 6618, 6619, 6620

e 6621, cujos projetos de Ieiforam aprovados na sessão ordinária realizada

realizada no dia 14 de maio do ano em curso.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos

de estima e apreço.

Atenciosamente,

v
Vereador Archeso Pedroza Teixeira

Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
DD. Prefeito Municipalda Estância Turística de
Ribeirão Pires . SP
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euróennFo No 6619, DE 1s DE MAto DE 2.020
(Projeto de Lei no 009/20 - C.M.)

A Câmara Municipal da Estância TurÍstica de Ribeirão Pires, Estado de
Sâo Paulo, em Sessâo Ordinária realizada no dia 14 de maio de 2.420, e em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município, aprovou o
seguinte Projeto de Lei:

Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de
senha sonora, para no âmbito do Município de
Ribeirão Pires.- (Autoria: Vereador Amaury Dias
Pereira)

Art. ío Fica instituído no âmbito do Município de Ribeirão Pires, a emissão de

senhas sonoras nos locais onde se tem senha eletrônica de atendimento público e

privado no âmbito do Município de Ribeirão Pires.

Art. 20. O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator aplicação

das seguintes penalidades, nesta ordem:

l- Advertência por escrito através do órgão fiscalizador;

ll- Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais);

lll- Duplicação do valor da multa em caso de reincidência;

M- Perda do alvará de funcionamento, em caso de novo descumprimento.

Art. 30. Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a

implantação dessas medidas após a data da publicação.

Art.4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipa! da Estância Turística de Ribeirão Pires, em
15 de maio de 2020 - 660. Ano da lnstalação do Município.

Vereador Teixeira
Presidente

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal.
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