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I - RELATORIO
A insigne Vereadora Cida Santiago apresentou Projeto de Lei que "Dispõe sobre
obrigatoriedade

dos bares, restaurantes, hotéis

e

estabelecimentos similares

disponibilizarem aos seus usuários pessoas com deficiência visual, prato

e

a
a

talheres

adaptados, e dá outras providências".
l

Em justificativa, á nóbre parlamentar expõe que o objetivo da propositura é garantir

maior acessibilidade.às pedsoas''dom deficiência visual, uma vez que pratos e talheres
convencionais não contemplam a necessidade dessas pessoas, dificultando

o

manuseio,

dada a ausência de leitura facilmente identificável através do tato.

Afirma ainda que foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial,

a

Carta de Patente No MU 9L0O241-9 ao protótipo de prato e talhares adaptados para a
percepçáo sensorial de pessoas com deficiência visual.

Discorre também que existem no Brasil 3;6Vo de pessoas exclusivamente com essa

deficiência, ressaltando que Teresina estfi inclusa como uma cidade com índice muito
preocupante de deficientes.

Por provocação do Departamento Legislativo, seguindo sistemática do processo
legislativo municipal, esta Assessoria Jurídica Irgislativa foi instada a emitir parecer
jurídico.

íi,

emsíntese, o relatório.
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II

_ Do PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MTINICIPAL DE TERBSINA
PoSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA JT]RÍDICA

EA

LEGISLATIVA.
O Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresina

-

RICMT estabelece

o

seguinte:

Art. 56. Ás proposições suieitas à deliberacão do Plenário

receberão

psrecer técnieq-iurídico ilo. Assessofi
Municipal de Teresina, devidamente assinado por Ássessor Jurídico
detentor de cargo de orovimento efetivo.
t...1

§ 2" O parecer emitido nela Assessoris Jurídica Lesislativs consistird
em orientacão sobre os aspectos constitucional, legal. iurídico.
resimentsl e de técnica lesislativa da respectiva nrooosicão, oodendo
ser aceito ou reieiíado pelas comissões. (Texto alterado pela Resolução
Normativq n" 101/2016, publicada no DOM n" 1.993, de l9 de dezembro
de 201Q

§

3o

Caso a Comissão ndo acate o parecer técnico-jurídico, emitirá novo
e fund am ent ad o, o qu al pr ev al e c er á.

p ar e c er, d ev i d am ent

Assim, a noÍma referida estabelece expressamente a possibilidade de emissáo de
parecer escrito sobre as proposições legislativas, exatamente o caso ora tratado.

Contudo, impende salientar que a manifestação deste órgão de assessoramento

jurídico, atto/rzada por noÍma deste Parlamento municipal, trata-se de
meramente opinativa. Portanto, a oninião

orientaçáo

iurídica exarada neste parecer não tem forca

vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelas Comissões I-egislativas
especializadas e pelos demais membros dessa Casa.

a

opinião técnica desta Assessoria Jurídica não substitui

a

manifestacão das Comissões especializadas e, por conseguinte, não atenta contra

a

Dessa forma,

soberania popular representada pela manifestaçáo dos Vereadores, uma vez que somente os

parlamentares, na condição de representantes eleitos do povo, podem analisar todas as
circunstâncias e nuances (questões sociais e políticas) de cada proposição.

III-

EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, observa-se que o projeto está redigido em termos claros, objetivos

e

concisos, em língua nacional e ortografia oficial, devidamente subscrito por sua autora,

além de trazer o assunto sucintamente registrado em ementa, tudo na conformidade do
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disposto nos arts. 99 e 100, ambos do Regimento Interno da Càmara Municipal de Teresina

- RICMT.

Verifica-se, ainda,

a

existência de mensagem contendo justificativa escrita,

atendendo ao disposto no art. 101 da mesma norma regimental.

Ademais, percebe-se que a distribuiçáo do texto também está dentro dos padrões
exigidos pela técnica legislativa, não merecendo qualquer

reparo. i

Destarte, restam-se cumpridos os requisitos de admissibilidade.

IV

- ANÁLISE

SOB OS PRISMAS

LEGAL E CONSTITUCIONAL

A proposição legislativa em enfoque
restaurantes, hotéis

é bastante salutar, uma vez que obriga bares,

e estabelecimentos similares a disponibilizarem aos seus

pessoas com deficiência visual, prato

usuários,

e talheres adaptados, versando sobre tema

relacionado à proteção e garantia das pessoas com deficiência.

Com efeito, quanto à competência para legislar sobre assunto, a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988

- CRFB/1988 estabelece, em seu art. 24, inciso

XIV, que essa será exercida concorentemente pela União, Estados

e Distrito Federal. Eis a

sua redação:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre :
t...1

XIV -

ffi

orotecão

e

inÍegracão social dss pessoas portsdoras de

Entretanto, inqta ressaltar que a doutrina majoritária entende que, naquilo que for
demonstrado o interesse local, o Município pode legislar concorrentemente nas matérias do

art. 24 da CRFB/88, suplementando a legislaçáo federal e a estadual no que couber. Tal
argumento encontra respaldo no art. 30, incisos I e II, da CRFB/S8 e no art. 12, inciso I, da

Lei Orgânica do Município - LOM, respectivamente:
Art. 30, Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e s esíadual no que couber; (grifo
nosso)

W
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Art. 12. Ao Município compete prover q tudo quanto diga respeito ao seu
peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe,
privativamente, as s eguintes atribuições :
I - legislur sobre assunÍos de interesse local;

Quanto ao tema, merecem destaque as considera$es realizadas por Gilmar Ferreira
Mendes:

A comoetênciu suolemenlur se exerce psru reg;tlamentar &s normas
.federais e estaduais. inclusive as enumerudas no art. 24 da CF, s íim de
stender, como melhor Drecisdo. aos interesses surgidos das
peculiaridsdes locais. (MENDES, Gilmar Ferreira. et. al. Curso de
Direito Constitucional. Sdo Paulo: Saraiva, 2007, p. 776) (Srifo nosso)

Ademais, também estabelece a LOM a competência material e legislativa do
Município para dispor sobre proteção às pessoas com deficiência. Nestes termos, prevê a
legislaçáo local:

Art.

13.

Ao Município compete em comum com o Estado e a Anião:

t...1

XIX - cuidar da saúde e assistência pública, da proteeão

e

sarantia das

oessoas com defrciênciu;

Art. 20. Cabe à Cômara Municipal, com a sanção do Prcfeito,legislur
sobre us matérias de competência do Município, no qae se refere ao
seguinte:

I - assuntos de interesse local, inclusive suplementando

a legislscão
fuderglLq_e§lgdugLnotadamente no aae c
a) à saúde, à assistência públicu, à nroteeão e saruntia às oessoas com
deíiciênciu:

inconstitucionalidade, haja vista que a LOM, em seu art. 50, admite que a iniciativa de leis
cabe ao Vereador, às Comissões perÍnanentes da Càmara, ao Prefeito Municipal e aos
cidadáos, reservando exclusivamente ao Prefeito somente as seguintes matérias, in verbis:

Art.

51. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham

sohre-'

I -

criação de cargos, empregos ou funções públicas, aumento de
ou vantagens dos servidores do Poder Executivo,'
(Texto alterado pela Emenda à LOM n" l9/2011, publicada no DOM no

vencimentos

1.128, de 25/nov/2011)

II - o regime jurídico dos servidores do Município;
III - o plano plurianual de investimentos, cts diretrizes orçamentárias e o
orÇamento anual;

_\.{^\-,
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IY -

criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração
direta ou indireta.

Desse modo, como

a matéria versada na proposição legislativa em análise não

se

relaciona com qualquer dos temas enumerados no citado dispositivo, observa-se que o
tema tratado é de iniciativa concorrente, sendo pertinente a sua propositura pela respectiva

!

edil.

Nesse sentido, cita-se a ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 903-MG

do Supremo Tribunal Federal que teve como relator o Min. Dias Toffoli:

Açtio direÍu de inconsÍiÍucionalidade. Lei no 10.820/92 do Estado de
Minas Geruis, que dispõe sobre udaptação dos veículos de trunsporte
coleÍivo com a .finalidude de assegurur seu ucesso por pessoüs com
deficiência ou diJiculdade de locomoçiio. Competência lesisluíivq
concorrente furÍ. 24., XIV, CF\. Átendimento à determinaciio
consÍiÍucionsl orevistu nos arÍs. 227, § 2', e 244 du Lei Fundumentul.
Improcedência. l. A ordem constiÍucionul brusileira, inausuruda em
1988, Írouxe desde seus escritos originuis a preocuoacão com a
proÍecão dus pessoas oortsdoras de necessidades esoeciuis. conslruindo

e

diretrizes de inserçiio nas diversss úteas sociais e
da comunidode ftrabslho privado, servico público,
previdência e assisíência sociail. Esíabeleceu, assim, nos arts 227, § 2o,
e 244, u necessidade de se conferir umplo acesso e plena cupucidade de
locomoçiio às pessoas com dejiciência, no que concerne ÍanÍo oos
logradouros públicos, quunto sos veículos de trunsporte coletivo,
deÍerminsndo uo legislutlor ordindrio u edição de diplomas que
estabeleçum us formus tle consÍruçdo e modificação desses espuÇos e
desses meios de Írsnsporte, 2. Ns mesma linha sfirmutivu, htÍ poucos
snos, incoroorou-se uo ordenumento consliÍucionul a Convenctio
Internacional sobre os Direitos dus Pessoas com Deficiência, orimeiro
trstsdo inÍernocional aorovudo DocumenÍo ussinudo digilalmente
conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instiÍui a
InfrsesÍruÍura de Chaves Públicos Brasileira - ICP-Brusil. O
tsolíÍicas

econômicss

documento oode ser acessodo no
hÍÍo://www.stf.ius.br/norÍal/autenÍicucao/

endereco eletrônico
sob o número 4108901.

Supremo Tribunsl Federal Inteiro Teor do Acórdão - Pdsina I de 26
Ementa e Acórdíio ADI 903 / MG oelo rito lesislutivo previsto no art.
5', § 3', ds Constituiciio tederal, o quul foi inÍernuliz.ado oor meio do
Decreto Presidencisl n' 6.949/2009. O art, 9" du convencão veio

iusÍamenÍe reforcar o urcabouco de orotecão do direito de
acessibilidsde dss oessoos com deficiência. 3. Muito emboru s
jurisprudência da Corte seju rígida em utirmur u umplitude do conceito
de Írânsito e transporte para fazer vsler a competênciu privativa da
Uniiio (art. 22, XI, CF), prevalece, no caso, a densidade do direito à
acessibilidadefísica dus pessoss com deJiciênciu (urt. 24, XIV, CF), em
atendimenÍo, inclusive, à determinação previstu nos srts 227, § 2', e
244 da Lei Furudumental, sem preÍerir a homogeneidude no trstumento
legislativo a ser dispensudo a esse temu. Nesse sentido, há que se
enquadrar a situução legislativu no rol de competências concorrenÍes

}ffi",ffii,.d|
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dos entes federados. Como, à época da ediçiio da legislação ora
questionada, não havia lei geral nacionul sobre o tema, a teor do § j'
do art. 24 da ConstiÍuição Federal, era deferido aos estados-membros o

exercício da competênciu legislativa plena, podendo suprir o espaço
normativo com suas legislações locais. 4. A preocupução manifesta no
julgamento caatelar sobre a uusência de legislução federal protetiva
hoje se encontra superada, na medida em que a União editou a Lei n"
10.098/2000, a qual dispõe sobre normus gerais e crttérios brÍsicos de
promoção da acessibilidade das pessoas com deJiciência. Por essa
razão, diante da supemeniência da lei federal, a legislução mineira,
embora constitucional, perde a força normativa, na aÍualidade, naquilo
que contrastar com a legislução geral de regência do íema (art. 24' § 4',
CF/88). 5. Ação direta que se iulga improcedente.

A corroborar com o entendimento, apresenta-se também trecho da manifestaçáo do
Subprocurador-Geral

de Justiça da Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADD

impugnando a Lei n. 4.518, de 04 de outubro de 20'J.1,, do Município de Suzano, de

iniciativa parlamentar, que obriga agências bancárias à disponibiltzaçáo de cadeiras de
rodas para usuários com dificuldade de locomoção, in verbis:

Trata a lei local impugnada de matéria inerente à polícia
administrativa incidente sobre o ramo comercial, e que é conferida aos

Municípios. A respeiío do assunto, calha invocar tradicional lição
d o utrindri a est amp and o qu e :
"Álém dos vários setares específicos que indicamos precedentemente,
compete ao Município a polícia administrativa das atividades urbanas
em geral, parq a ordenação dq vida da cidade. Esse policiamento se
estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua
localização até a instalação e funcionqmento, ndo para o controle do
exercício proíissional e do rendimento econômico, qlheios à alçada
municipal, mqs para a verificaçdo da segurança e da higiene do recinto,
bem como da própria localização do empreendimento (escritório,
consultório, banco, case comerciql, indústria, etc.) em relação aos usos

permitidos nas nôrmas de zoneamento da cidade

(...)Nessa

regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e
das diversificações pqrq certas atividades ou estabelecimentos, bem
como o modo de apresentação das mercadorias, utilidades e serviços
oferecidos ao público. Tal poder é inerente ao Município para a
ordenação da vida urbana, nas suas exigências de segurança, higiene,
sossego e bem-estar da coletividqde" (Hely Lopes Meirelles. Direito
Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1993, 6". ed., pp. 368, 371).

Não basÍusse esta digressão, improcede a uleguçiio de vício de ofensu à
reserva de iniciativu legislativa do Chefe do Poder Executivo.
A polícia de estabelecimentos comerciais no âmbito do Município não é
matéria sujeiíu à iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo,
situando-se nu iniciativu comum ou concoffente.
Nu espécie, a norma local impõe obrtgação a particulures, suieiÍa à
jí,scalização do Podq Execaíivo, sem, no entanto, conferir-lhe nova
obrigaçdo, senão requisitos para funcionamenlo de instituições

.d"*#
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!ínunceiras, o que desautoriza arguição de ofensa üos arts. 5o,24, §

2o,

II e XIX, a, da ConstiÍuição Estudual.
Tumpouco merece amparo a alegação de usurpução da competênciu
federal. A proteção aos deiicienÍes e pessoas com mobilidsde reduzida
2 e 47,

não implica iníervenção descubida nu ordem econômica

e

nem

conjiguru disciplina de direito civil ou comercial. A mutéria é da índole
da competência comum (art, 23,11, Constituição Fedetal).
Nos autos da

ADI

que questiona a I-,ei Municipal n." 4.423, def 05 de novembro de

20L0, de Suzano, que dispóe sobre a colocação de cadeiras de rodas nas portarias dos
prédios residenciais, comerciais e similares do Município de Suzano, também hâ patecet
do Ministério Público em sentido semelhante, de acordo com o que se depreende abaixo:
Com efeito, u matéria sobre u qual u Câmara legislou - colocução de
cudeiras de rodas nas porlarias dos prédios residenciais, comerciuis e
similsres no Município de Suzuno - é de inÍeresse local e sua inicialivu
não é reservada, mus sim geral ou concorrenie.

Em verdade, tul inicialiva é perfeitamenle compuÍível com u
ConstiÍuiçiio Federul, eil€, no seu urt. 23, II, dispõe que: "É
competência comum da Uruiiio, dos EsÍados, do DistriÍo Federul e dos
Municípios cuidar da (...) proteçiio e garuntiu das pessous portadorus
de deJíciência"', e, no seu urt. 230, atrtbui ao EsÍudo "o dever de
smpurar ss pessoas idosas, ussegurundo sua participação na

e garuntindo-lhes o
direito àvidu."
Por outro lado, sob u perspectiva do princípio da igualdude, nenhuma
censuru merece tal iniciulivu, visto que os desíinqtítrios da referida
normqs são pessoas que apresentam dificuldades de locomoção (idosos e
portadores de defi ci ências Jísicas).
Acrescente-se, aindu, que, o urgumento exposto na iniciul de que essu
lei gera o aumento da despesa públicu é juridicumente inconsisÍenÍe, e
não condiz com a reulidsde, pois us despesas decorrentes para a
uquisição dus cadeiras de rodas correrão por conta dos proprieÍdrios e/
ou condomínios existenÍes no Município.
QuunÍo ao disposto no urt. 24, XIV, da CF, que diz competir "à União,
uos Estados e ao DisÍrito Federal legislar concorrenÍemenÍe (g.n.) sobre
proteção e integração sociul dus pessoas portadoras de deJiciênciu", é

comunidade, defendendo suu dignidade e bem-esÍur

s

dita competênciu concorÍenÍe não exclui u
competênciu suplementar dos Municípios (CF, urt. 30, II), de tal modo
que resta afastada a alegução posta nt inicial de que o ussunÍo tratado
bem de ver que

na lei em exame niio é de competênciu municipul.
Assim, na espécie, é incensurdvel u opção do legisludor de instituir s
colocação de cadeirus de rodus nus porturius dos prédios residenciais,
comerciais e similares no Município de Suzuno em favor dos idosos e
pessous portudorus de deficiêncius físicas, tanto sob o ponto de vistu
formal como, principulmenÍe, maíeriul, à medida que, conforme ucima
visto, o Poder Público tem o dever legal e constiÍucional de promover a

integração e garantir o bem estur (mobilidude) dos idosos e pessoas
portudoras de deJiciência física, o que se fez nesse cuso, com il edição
du lei ora censuradu.

'--,^ru't't*

q,.ffii.ll:..,.

ESTADO DO PIAUÍ
cÂvr.r.ru. MUNICTPAL DE TERESINA
Assessoria Jurídica Legislativa
Quanto à interferência do Estado na iniciativa privada, assim prevê

o arÍ. 170,

caput, da CRFB/88, senão vejamos:

Art.

170.

A

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforrne os ditames da justiça social, observados os seguintes

princípios: (griío nosso)

A

no campo de
"rturu,
atuaçáo privado, veda somente as interferências desarrazoadas, pois, caso contrário, ao
CartaMagna, com tal previsão, náo impede a intervençUo

geÍar encargos excessivos à iniciativa privada, poderia dificultar ou mesmo inviabilizar o
setor econômico.

Dessa forma, obrigar bares, restaurantes, hotéis

e estabelecimentos similares

disponibilizarem aos seus usuários, pessoas com deficiência visual, prato

a

e talheres

adaptados não gera encaÍgos excessivos, mas encontra fundamento no poder de polícia

administrativa do Município, poder inerente à Administração Municipal para restringir ou

limitar direitos em benefício da coletividade, cuja definição nos é dada pelo art. 78 do
Código Tributário Nacional

- CTN:

Art.

78. Consideru-se poder de políciu a atividade da Ádministração
Priblica que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regula a prdtica de ato ou abstençfro de fato, em razfro de interesse
ptiblico concerneníe à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produçfro e do mercado, uo exercício de stividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
Público, à tranquilidirde pública oa ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.

Destarte, observa-se que o Poder de Polícia se fundamenta na defesa do interesse

público e pode restringir ou limitar direitos em benefício da coletividade. O jurista Marcelo
Caetano define Poder de Polícia como "o modo de atuar da autoridade administrativa que

consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar
interesses gerais, tendo por objetivo evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os

danos sociais que a

lei procura prevenir" (citado por Carvalho Filho, José dos

Santos.

Manual de Direito Administrativo.23" ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 83).
Com efeito, há de se convir que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a

princípio, medidas legislativas que servirão de base para uma futura atuação concreta da

Administração nessa condição, razã,o pela qual

é

comum afirmar que

a

polícia

?S,.{['#-*d
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administrativa

se desdobra em uma competência legislativa e uma competência

administrativa, como entende, também, o jurista Marçal Justen Filho (In, Curso de Direito

Administrativo.

3u ediçáo. São

O

I

Paulo: Saraiva, 2008, p. 469), nesses termos:

chamado poder de polícia se traduzo em princípio' em uma

competência legislativa. [...] Aré se poderia aludir a um poder de polícia
legislutivo para indicur essa manifestação du wtuuçiÍo dos órgãos
integrantes do Poder Legislutivo, em qae a caractertsfica fundamentul
consiste na instituição de restrições à auíonomia privuda na fruição da
liberdade e da propriedade, caracÍerizando-se pelu imposição de devercs
e obrigações de absÍenção e de ação. [Jsuulmente, a lei dispõe sobre a
estrutura essencial das medidas de poder de polícia e atribui à

Administração Pública compeíêncis

para promovü a

sus

concretização.

Desse modo, náo cabe afirmar que a essa restrição proposta no projeto em análise

trata-se de indevida ingerência no âmbito da atividade econômica privada, porquanto

atribui nova obrigação aos bares, restaurantes, hotéis

e

estabelecimentos similares.

Defender tal argumentação implicafiegar a própria definição de poder de polícia, que tem
por consequência a limitação de valores abstratamente considerados, a qual incide, no caso
em comento, sobre a liberdade de exercício da atividade econômica privada.
Nesse exato sentido, é a definiçáo de Celso Antônio Bandeira de

Mello (in Curso

de Direito Administrativo Brasilei ro,ZÍuEdição, Ed. Malheiros, pgs 805 e 807):

Convém desde logo observar que não se deve confundir liberdade e
propriedude com direito de liberdade e direiÍo de propriedade. Estes
últimos são expressões duquelus, porém tal como admiÍidas em um
dado sistema normativo. Por isso, rigorosamente falando, não hd
limitações administrativos ao direito de liberdade e ao direito de
propriedade - é a brithante observaçiio de Alessi -, uma vez que estas
simplesmente integram o desenho do próprio peffil do direito. São elss,
na verdade, a Jisionomia normativa dele. Há, isío sim, limituções à

ii,:!Íf,Xí'"ií?i#í#!,Í;,t;1,!,!iii!f;*'ffi
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de manifestacão

Ademais, quanto ao mérito propriamente dito da proposiçáo, qual seja garantir
maior inclusão e acessibilidade às pessoas com deficiências visuais, verifica-se que essa

iniciativa compatibiliza-se com a

Iri

Federal no L3.146120L5 (Estatuto da Pessoa com

Deficiência), que prevê, em seu art.74, que é garantido à pessoa com deficiência acesso a
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produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos

e serviços de tecnologia

assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida.

A definição

para a tecnologia assistiva é concedida pela Portaria

n" 14212006 que

dispõe o seguinte: "Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de caructerísÍica

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas

e

serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à ativldade e participaçáo
de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia,

índependôncia, qualidade de vida e inclusáo social".

Assim, todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema
fabricado em série ou sob medida utilizado para aumentat, manter ou melhorar
capacidades funcionais das pessoas com deficiência

as

é englobado pelo termo tecnologia

assistiva, inclusive os pratos e talheres adaptados a pessoas com deficiência visual.

Contudo, náo obstante tenha sido concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade

Industrial, a Cafia de Patente N" MU 9100241-9 ao protótipo de prato e talhares adaptados
paraapercepçáo sensorial de pessoas com deficiência visual, é imperioso ter ciência se tais

objetos estáo sendo comercializados. Em outros termos, é necessária uma pesquisa de

mercado

a fim de constatar a viabilidade de aquisição

desses utensflios pelos

estabelecimentos destinatários da proposta em apreço, pois, em caso de negativa, fica
prejudicada a observância da lei, não merecendo prosperar essa iniciativa.

Diante do exposto, conclui-se que a proposição em análise vai ao encontro do
ordenamento jurídico pátrio.

v- CONCLUSÂO

l

Por essas razóes,esta Assessoria Jurídica Legislativa opina pela POSSIBITIDADE

runÍOfC,L

à tramitação, discussão e votação do projeto de lei ordiníriaora examinado,

condicionada à viabilidade de aquisição de prato e talhares adaptados para a percepção
sensorial de pessoas com deficiência visual no mercado.

i

É o parecer. salvo melhor e soberano juízo das Comissões e Plenário desta

Legislativa.
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