
CAMARA MUNICIP'AL III CARAlINi1(
PROTOCOLO GERAl

N°~
EMENTA: OBRIGA OS SUPERMERCADOS, NO

AMBITO DO MUNICiPIO DE CARAZINHO A

DISPONIBILIZAR AOS IDOSOS, GESTANTES E

DEFICIENTES CAViA PRIORITARIO PARA

ATENDIMENTO.

Art .. 10
- Ficam os supermercados de Carazinho,

obrigados a colocar a disposiyao dos usuarios, urn (1) caixa prioritario para

atendimento aos idosos, gestantes e deficientes.

Art. 2° - Todos os supermercados com mais de

cinco (5) caixas, tera que disponibilizar urn (1) caixa para atendimento

prioritario.

Art. 3° - Os Supermercados de Carazinho tern 0

prazo de 60 (sessenta dias) a contar da publicayao desta Lei, para adaptar-se

as suas disposiy6es.

Art. 4° - 0 nao cumprimento das disposiy6es da

presente Lei sujeitara ao infrator as seguintes puni<;6es:

11- Multa de R$l.OOO,OO (urn mil reais)

III - Multa de R$3.000,00 (tres mil reais)



Art. 5° - As demlncias dos usuarios deverao ser

encaminhadas no Setor de Fiscalizac;aoda Secretaria Municipal da Fazenda.

[iL~1 .~
ARCOS SOARES



Tal Projeto de Lei Vlsa dar atendimento

diferenciado a idosos, gestantes e deficientes, a exemplo do que ja

vem sendo priorizados em agencias bancarias, coletivos urbanos,

estacionamento, coletivos interestaduais, entre outros, como uma

forma de agilizar 0 atendimento as estas pessoas, evitando que

estes fiquem por muito tempo esperando para serem atendidos

nos caixas dos supermercados.



Dispoe sobre 0 Estatuto do Idoso
e da outras provid€mcias.

Art. 3.° - E obrigac;ao da familia, da comunidade, da sociedade e do
Poder Publico assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivac;ao
do direito a vida, a saude, a alimentac;ao, a educac;ao, a cultura, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a
dignidade, ao respeito e a convivEmcia familiar e comunitaria.

I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos
6rgaos publicos e privados prestadores de servi~os it popula~ao;
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