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PARECER CONJUNTO Nº 1640/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI 726/2017. 
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Ota e Jair Tatto, torna 

obrigatório, em todos os supermercados e congêneres, a adaptação de 5% (cinco por cento) 
dos carrinhos de compras às crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia manifestou-se Favoravelmente, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A propositura em tela dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, 
supermercados e estabelecimentos congêneres disponibilizarem carrinhos de compras 
adaptados com assentos para receber crianças portadoras de deficiência ou mobilidade 
reduzida, na proporção de 5% (cinco por cento) do total de carrinhos oferecido aos clientes, 
visando atender o disposto no do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90). A 
medida visa facilitar, incluindo aos adultos que as acompanham, a acessibilidade em locais 
públicos atendendo a condição peculiar da criança com necessidades especiais em seu 
desenvolvimento pleno, facultando-lhe o convívio familiar em atividades rotineiras contribuindo 
para sua socialização. 

No âmbito da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, quanto ao 
mérito que se deve analisar, entende-se que o presente projeto deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável o parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Portanto, favorável o parecer nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 18/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/10/2019, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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