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(X) Projeto de Lei OJ3\J6

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 21422
Em: 19103/2018.09:37:27

EMENTA: Dispõe sobre a colocação de banheiros químicos adaptados às
necessidades especiais de pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida

Art 1". Os eventos realizados no Município Carazinho, em espaços públicos ou privados em que
haja colocação de banheiros químicos, serao garantidos a instalação de banheiros adaptados que
deverão contar com unidades acessíveis às necessidades das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
Parágrafo único O número mínimo de banheiros adaptados corresponderá a 10% (dez por cento)
do total, garantindo-se pelo menos uma unidade adaptada caso o a aplicação do percentual resulte
em fração inferior a 01 (um)
Art. 20 - O uso do banheiro químico a que se refere esta lei sera de exclusividade da pessoa com
deficiência, exceto no caso de acompanhante que a estiver assistindo.
Art. 3° - O infrator ao ora disposto fica sujeito ao pagamento de multa no valor de 01 (um) salario
minimo nacional. sendo que a multa sera aplicada por cada banheiro adaplado não instalado.
considerando o quantitativo proporcional estabelecido no Parágrafo único do capul.
Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA'
A essência do projeto é a previsão do direito de as pessoas com deficiência serem incluídas na vida
social, nas mais diversas esferas. por meio de garantias basicas de acesso, a serem concretizadas
por meio de politicas públicas.
Para reforçar ainda mais essa tematica, sentiu-se a necessidade de incorporar ao arcabouço legal
uma regra especifica para banheiros químicos utilizados em ever'ltos públicos e privados,
Muitas pessoas com deficiência enfrentam diariamente a dificuldade de locomoçao ou de acesso a
locais de uso comum, dificuldades essas que se agravam quando se freqüenta eventos com grande
concentração de pessoas Nessas situaÇÕes, o tratamento desigual se sobressai, o que clama por
providências do Poder Legislativo, É com esse intuito que se apresenta esta proposição, para
garantir acessibilidade em situações em que comumente não se dispõe de estrutura sanitana
adequada ao recebimento digno de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
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Sala AntOnio Libório 8ervian, em 19/03/2018.

Fabio Zanetti - PSOB
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
418/2018

Matêria: PlL 01312018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO, PROJETO DE LEI
INICIATIVA PARLAMENTAR IMPCE
COLOCAÇAo DE BANHEIROS QUIMICOS
ADAPTADOS As NECESSIDADES
ESPECIAIS DURANTE EVENTOS
PÚBLICOS OU PARTICULARES
OCORRIDOS NO MUNICJPIO. vlclOS
FORMAIS EVIDENCIADOS ORIENTAÇÃO
DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão de Justiça e
Finanças ao Departamento Jurídico desta Casa Legislati~a, para Que seja emitida
orientaç;'io técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n.
013, de 19 de março de 2018, de autoria de vereador, que dispõe sobre a colocação de
banheiros (juimicos adaptados as necessidades especiais rle pessoas com deficiencia ou
com mObilidade reduzida.

Os motivos foram devidamerlte apresentados

É o brevissimo relato, passa-se a fundamentar.

o projeto de lei, de autoria de vereador, obriga a colocação de
banheiros quimicos adaptados as necessidades especiaiS de pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduZida, nos eventos públicos ou particulares realizados no Município de
Carazinho,

Prelimirlarmente,

Inobstante a competência material para legislar sobre proteção e
integração das pessoas portadoras de deficiência seja concorrente entre União, Estados
e Distrito Federal" enlenc!e-se que o Municipio de Carazinho também esta tegltlmado a
legislar sobre a matéria, por envolver nitido interesse local', desde. é claro. que não se
cOrltrane a legislação das demais esferas

, (CRFBI Ar! 24 Ccmpele 11Unl!o. "OSE.tado. e ao Di.lm., Fct!crall"l)islar conco""nlcmente sobre
(...)
XIV. p'",eçllo e Integraç;lo ""","I d"s !",".oa. ponaooras de ~eficlénda:
'(CRFB)' Compele 300 MUn'CIf'lOS
(_leg;s1ar SOlJrea"unlo~d~ Interess" local,
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A irlicialiva legislativa. por outro lado. encontra-se equivocada. por
criar despesas ao Poder Executivo (gastos com a aquisição dos banheiros químicos) e por
coMicianar a sua atuação (colocação de banheiros químicos adaptados nos eventos
públicos), o que compromete, sobremaneira, a harmorlia e separação dos poderes',

Nesse sentido, o TJRS já decidiu:

Emonl;>, AÇÃQ DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI N° 3027, DE 11
JULHO DE 2017. MUNiCíPIO DE NOVO HAMBURGO, LEI DE INICIATIVA DA
CÂMARA, MATÉRIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. A ação direta de
inconolilUcionallda<!e viu à retirada do ordenamento jurídico da lei n' 3,027.
11 de)ulho de 21117. do Mun;clpio de Novo Hamburgo que "diepóe sob ••• a
crlaçAo das Calçadas Eçológlca5 e dá outra. provil!<,'!ncias*,por ofenu á.
C(>I'st,luiç~s ESladual e Federal. O P<>CIelegislativO do MunicipKlde Novo
Hamburgo editou Mffi13 eSlfa""a à SUHIni<;iatival"'9isl3tiv3, uma .el que
a",,,,,ççnlou no•• rcgulamer.13çãoaos calça",entos no Wunicipio.Vlc,o!armai A
Câmara ao ~islar sobfe maléria de cunho Mmimstralivo, invadiUa compelêooa
p,,,.ti.a do Ch~fe do Execul",,>,temia em \lisl" que a M"na objeto da ação dirata
de inconstitucionalidadeteoe origem em Projeto de Leide iniciativapari.mentaf. A
,n,clati.a de I"i para a organi>:açãodesles serviços e de seu p'ocedimento eabe ao
Chefe do Execut,.o. conforme dispõe O artigo 60. 11,'<I'"e 82, ltI e Vil, da
Conswu'ção EM.dual. n~o l1a.endo espaço pa,a inicialiva legislaliva. Vicio
matenal pelo consequente desconro no IPTU"" exercicio seguinte da construção
da c~lçada "celOgica AÇÃODIRETADE INCONSflruCIONALlDADEJULGADA
PHOCEOENTE U1';ANIME. (Aç~o Direla de Incons~I",,'onahdade N'
7(07488931)4.Tnbun.1 Pleno, T,ibuoal d~ Justiça do RS, RelalOf:AlbertoDelgado
Ne:o, Julgldo em 23101 (2018)

o projeto de lei, portanto, padece de vicio formal quanto à iniciativa,
vjsto que cria despesas ao Poder Executivo e vincula sua atuação administrativa, Adverte-
se, inclUSive, que poderá ser objeto, caso se tome lei, de controle concentfado de
constitucionalidade, em face da Constituição do Eslado do Rio Grande do Sul'.

(LOM)Ar12~ - Sw oc in'callva I"ivativado P",f~ilo a, leis Q•.••• dispooham 'ubre
I - criaçoo. lfafls~rmllção ou extinção da cargo" funçoo. Ou~mp.-egos !'C'blicosna adm,ni.lr~Ç<"l<>direla e
autárqu'ca ou ouman!o de sua rem""e,a~o:
11- ",,,,idor". piJbl,eo" Seu rog,mejurldico. p,ollimenta de ca'gos, eslab.lidade e aposentadoria;
111- criu,,"o, c.t'~lufaç1lo e al,;b'llçoo, da. oCCfetanas ou departamentos aqulvalentes e Ófg~"" da
admioistrilção pLJiolica
IV- ",a'ér,a o'çame"tlria e t"oulànJ ~ • que autorize a aOOflurade créditos ou conceda auxil,os, p,~ios OU
subvençoos
'(CERGS) Art.60. S~o de inicilllioap,ivJli.a do Govcm.JOf do Eslado a, leis que: I _~.em ou modifiquemos
efel••o, óJ B"g;Ni~Mil,ta'e do Co'po de Bomb~irosMilitp,;(Redaçao dada pela E,"eM~ Constitooonal n' 67.
de 17/0ó;1") 11. dispor\ham wbre 20 ai criaç;lo e aumento da 'emunerpção da ca'gos, lunçoes OUemp'egos
publ'COSn8 aom,nlStração di,eta ou autórq<Jica:b) serwlore, pUb~cos do EoladO, seu ,egime juridico,
p'ovimeflto de CJ'gos, estab:lidade e aposeotado<il <lP.ci••• , e reforma ou Ira",fet'éooa rlc m"la",s para a
inatividade. ~) "rgMiza~o da Oefe~sorio Pública do Estado; d) criação, estrutu,aç;lo e atnbu~ das
Secretarias e Óf9""s1<l adm;nist,ação puol;""
AM.61 N~o se,IJ .,I'n,t,oo a"m~nto na despesa Dre.ista, I, nos projetos de inieia~v" pri.BtNado Gov~mM""
,,,,,,,,,lvooOo d,sposto no a~ 152, II ' "". projete-s sobre o<gdnizaÇllodO' serviços aom,oiWBI,vOSd"
As...-nbjé," t eg,slativ. dos Tribuna,"" OuMlolSté,,,,Público
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Por fim, o instrumento utilizado (projeto de lei ordinária). em
detrimento de projeto de lei complementar, ao que tudo indica, tElmbém aparenta equivoco.
levando-se em conta que o Município de Carazinho possui norma própria COrlcenlranao
todas as posturas a serem adot"das em território local (Código de Posturas)'.

POR TAIS RAZÓES, opina-se pela inviabilidade técnico-jurídica do
PLL013/2016

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor jUilO.

CARAZINHO (RS), 09 de abril de 2016

\ 1.1
Luis FERNANDO BOURSCHEID
Procurador do Po r Legislativo

M (cuia 50020

• (LOM)i\~28 _Sal~oobjelo de lei ""mpl"me~lar
I ~ CódIgo d~ Obras:
11_C6cigo de Posturas,
III-CM'Qo de l-oleamenlo;
IV- Códt9" T~buIÍJ'io.
V _ Pleno Direlor de Desenvolvimento;
VI_ R"\llme Juridlco do. Servid",,,,, Munlcif"'i.;
VII - S"tema M"nlC1palde Ensrno;
VIII- L., ons"HJldora da guarda municipal;
IX-; dema s le,. que C()di~q~em ou si"ema"tem normas e pnncipios relacionados com ""'ermrnada matl!ria
li 1 - O. Pro;e'o. de l~1 Complemenlar ser~o "xaminado. pela Com>.sào "" Jusliç;l" Flner>Ças da Câmara
de Ver~"dcre.
~ 2' . A. eme"O~" de I"'"latl"e popular dever~o se, apresemadas no prazo de qUinze dia. a "arf d
public;>çao do> projetos . ~ Ir "
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FABIO ZANETIl

Carazinho, 25 de junho de 2018.

!lmo Sr.
MARCIO LUIZ HOPPEN
Presidente da Câmara Municipal

REQUERIMENTO RETIRADA DE PROJETO DE LEI

o Ver(>ador abaixo assinado solicirn a retirada de

tramitação do Projeto de Lei com o protucolo nO 21422/2018.

Senhor Presidente, com fulcro no art. 97, I, do Regimento

Interno da Câmara Municipal de Carazinho, venho respeitosamente

requerer fi Vossa Excelência fi retirada de tramitaçào do Projeto de Lei de

minha autoria, que dispõe fi instalaçào de banheiros químiws adaptados

as necessidades especiais de pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida.

Certo de contar com Vossa compreen~o dt:sde já agradeço.

FÁBIO ZANETTI
VEREADOR - PSDB

Vereador FABIO ZANETTI- PSDB
S4 991628001
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