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Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n° 
071/2019, de 05 de agosto de 2019, de autoria parlamentar, que dispõe sobre a “reserva 
de assentos preferenciais para idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida em terminais e pontos de parada de ônibus de Carazinho".

Segundo a exposição de motivos, a “propositura cuida tão somente 
de regular matéria de interesse predominantemente local, atinente à proteção e à garantia 
de acessibilidade a idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência, nos limites 
exatos das atribuições expressamente conferidas aos municípios pelos arts. 23, inc. II, e 
30, incs. I e II, da Constituição Federal de 1988. Entendemos que as disposições aqui 
fixadas são razoáveis e promovem o atendimento prioritário às pessoas especificadas, 
para que venham a utilizar o assento preferencial, enquanto aguardam o ônibus nas 
paradas ou terminais. Principalmente em horários de pico, é comum ver pessoas desses 
grupos citados, aguardando o ônibus em pé, enquanto outras sem nenhuma limitação 
física estão sentadas. Ao dispor em âmbito municipal sobre a matéria, nada mais faz o 
legislador carazinhense, do que exercer a sua competência constitucional para 
suplementar a legislação federai existente sobre o tema, no sentido de adequá-la à 
realidade local. Isso porque a proteção e a integração das pessoas com deficiência são de 
competência legislativa concorrente entre a União e os Estados (art. 24, inc. XIV, da 
CF/88), e, portanto, passível de suplementação no que couber, de modo a concretizar as 
normas nacionais e estaduais no âmbito municipal. Como, infelizmente, ainda falta 
conscientização e bom senso para muitas pessoas, em ceder os assentos disponíveis aos 
que mais necessitam, entendemos que essa lei irá regulamentar essa situação".

É o relato, passa-se a fundamentar.

Os terminais e pontos de parada de ônibus são integrantes da 
infraestrutura do transporte coletivo, portanto, são bens públicos construídos ou instalados 
para utilização dos usuários do serviço público.

No caso, embora a legislação federal já determine a disponibilidade 
de assentos preferenciais para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade 
reduzida - conforme art. 35 do Decreto n° 5.296/041, que regulamenta as Leis n° 10.048/00

Art. 35. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no âmbito de suas 
competências, assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devídamente 
sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
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e 10.098/00 - o município detém competência legislativa para tratar da matéria, com fulcro 
no art. 30, incisos I e II, da CRFB2

Ademais, não se vislumbra violação da reserva de iniciativa 
legislativa do Prefeito, porque na propositura apresentada não se evidencia que o 
vereador tratou de regime jurídico de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e 
estruturação de secretarias e órgãos do Poder Executivo3.

Assim, a norma proposta visa tão somente assegurar assentos 
preferenciais para idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida em terminais e pontos de parada de ônibus municipais, com intuito de 
atenuar as dificuldades que lhe são próprias de locomoção e acesso ao serviço público em 
questão.

Aos idosos e deficientes, cumpre lembrar, a Constituição Federal 
consagra especial proteção, conforme se depreende dos arts. 7o, XXXI4, 23, II5, 24, XIV6, 
37, VIU7, 203, IV e V8, 208, III9, 277, §§ 1o, II e 2o10, 230 ii e 24412, com vistas a promover

2Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]
3 (LOM) Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
(CERS) Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: [...]
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoria Pública do Estado;
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
4 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: [...]
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência;
3 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; [...]
6 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; [...]
7 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19. de 1998) [...]
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão; [...]
8 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: [...]
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispusera lei.
9 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]
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sua inserção social. O que com relação à acessibilidade também é estendido às pessoas 
com mobilidade reduzida, com fundamento no princípio constitucional da igualdade (art. 5o, 
caput13) e na Lei n° 10.098/00, regulamentada pelo Decreto n° 5.296/04.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurídica do PLL 071/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo. 

Carazinho (RS), 6 de agosto de 2019.

Mateus Fomáfia Casali 
Assessor JurídicoWa Mesa Diretora 

OAB/RS 75*31)2

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino;
0 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, á educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela 
Emenda Constitucional n° 65. de 2010) [...]
§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, 
admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional n° 65, de 2010) (...j
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência 
física, sensória! ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitaçâo do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação 
dada Pela Emenda Constitucional n° 65. de 2010')
§ 2o A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação 
de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. [...] 

1 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

2Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de 
transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o.
1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, á liberdade, à igualdade, à segurança e 
á propriedade, nos termos seguintes: [...]
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