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PARECER Nº 876/2020 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 697/2017

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Fonseca, visa dispor
sobre  a  acessibilidade  arquitetônica  nos  estabelecimentos  de ensino  do  Município  de  São
Paulo.

Pelo art. 1º da propositura, fica obrigatória a garantia de acessibilidade arquitetônica
em todas as instituições; educacionais públicas e privadas, do Município de São Paulo, para
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

De acordo com o art.  4°,  a  promoção da acessibilidade arquitetônica,  definida nos
termos das leis  e normastécnicas vigentes,  far-se-á mediante a supressão de barreiras no
prédio escolar, sendo obrigatório:

I  -  rampas  de  acesso,  elevadores  ou  tecnologia  que  permita,  com  autonomia
eindependência, o acesso aos pavimentos superiores ou inferiores;

II - alargamento de portas e passagens, sempre que necessário;

III - banheiros adaptados;

IV - trocadores e chuveiros com barras de apoio;

V - corrimão de apoio ao longo dos corredores;

VI - sinalização tátil, sempre que necessário.

O parágrafo único do art. 4º determina que, nas Unidades Escolares já existentes, o
Poder Executivo terá o prazo de 2 (dois) anos para realizar as adequações do caput desse
artigo.

O art.  6º estatui que os estabelecimentos de ensino deverão dispor de cadeiras de
rodas de transporte para atender as pessoas com mobilidade reduzida transitória, durante o
período de sua permanência no estabelecimento de ensino.

A  douta  Comissão  de  Saúde,  Promoção  Social,  Trabalho  e  Mulherapresentou
substitutivo que altera a redação do art. 3º, conforme segue:

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de
sua  execução  serão  cobertas  por  dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas  se
necessário.

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão
de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher.



Sala Virtual da Comissão de Finanças e Orçamento, em 09/09/2020.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/09/2020, p. 105

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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