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PARECER Nº 1713/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 154/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira (DEM), dispõe 
sobre a obrigatoriedade de os supermercados de médio e grande porte, no âmbito do 
Município de São Paulo, disponibilizarem carrinhos elétricos adaptáveis ou similares para 
pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. 

Depreende-se da justificativa do autor que é preciso garantir o livre acesso e a 
independência das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzidas, viabilizando a 
locomoção sem a necessidade de acompanhantes em suas compras nestes estabelecimentos 
comerciais. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade da propositura, na forma de um substitutivo para adequar o texto à técnica 
legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, haja vista que, no âmbito do Município de 
São Paulo, a Lei n° 13.307, de 23 de janeiro de 2002, trata da mesma temática e estabelece a 
necessidade de que supermercados e similares possuam cadeiras de rodas manuais e 
motorizadas acopladas a carrinhos de compras, para uso de pessoas com deficiência e 
enfermos, prevendo multa para o descumprimento. Assim, o substitutivo aprovado acrescenta 
à lei anterior a medida retratada na propositura. 

Ante o exposto e reconhecendo o relevante interesse público da matéria, a Comissão 
de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica é FAVORÁVEL à aprovação do projeto, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 02/10/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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