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PARECER Nº 85/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0060/17 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Celso Jatene, que altera a 
Lei nº 15.422, de 9 de setembro de 2011, para o fim de tornar obrigatória a instalação de piso 
tátil nos passeios públicos para ampliar a acessibilidade e prover segurança, orientação e 
mobilidade a todas as pessoas, principalmente àquelas com deficiência visual ou surdo-
cegueira, e dá outras providências. 

O projeto merece prosseguir. 

Conforme previsto no art. 24, inciso XIV, da Constituição Federal, compete à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência. 

Esse dispositivo deve ser conjugado com o disposto nos inciso I e II do art. 30 da Carta 
Magna, que estabelecem competir aos Municípios suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber, em vista do atendimento do interesse local. 

No caso, o interesse local é evidenciado pelo fato de a medida proposta no projeto 
promover a inclusão das pessoas com deficiência que residem e/ou circulam no Município. 

No plano material, o projeto atende ao disposto no art. 23, inciso II, da Constituição 
Federal, segundo o qual é competência comum de todos os entes federados cuidar da saúde e 
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 

No âmbito local, a Lei Orgânica do Município dispôs em seu art. 226, inciso II, a 
obrigatoriedade do Município em garantir à pessoa com deficiência sua inserção na vida social 
e econômica, através de programas que visem o desenvolvimento de suas potencialidades, em 
especial o acesso a equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos e 
recreativos. 

Essa norma deve ser conjugada com o art. 233, inciso IV, também da Lei Orgânica, 
segundo o qual o Município deve destinar recursos orçamentários para incentivar a adequação 
dos locais já existentes e a previsão de medidas necessárias quando da construção de novos 
espaços, tendo em vista a prática dos esportes, da recreação e do lazer por parte das pessoas 
com deficiência, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais cidadãos. 

Para ser aprovado, o projeto depende de voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, conforme art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 15/03/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/03/2017, p. 70 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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