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PARECER Nº 172/2020 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0692/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador George Hato, que assegura o 
ingresso e a permanência de cães de assistência para pessoas com deficiências em locais 
públicos e privados, além de veículos de transporte público. 

De acordo com a propositura, qualquer tentativa de impedir o ingresso e permanência 
de pessoas com deficiência acompanhadas de cão de assistência constitui ato de 
discriminação e deve ser apenado com multa no importe de R$ 1.000,00. 

Nos termos da justificativa, os cães de assistência são cada vez mais utilizados para 
auxiliar pessoas com deficiência auditiva ou relacionada à redução da mobilidade, fazendo-se 
mister atualizar a legislação que atualmente abrange apenas os cães-guia. 

Na forma do substitutivo ao final apresentado, o projeto merece prosseguir. 

Sob o aspecto formal, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura foi 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 
30, incisos I e II, da Constituição Federal, e artigos 13, incisos I e II, 37, caput, da Lei Orgânica 
do Município. 

Conforme pode ser verificado em sites especializados, como o 
www.caoinclusao.com.br, atualmente há cães treinados para o exercício de diversas tarefas 
com o escopo de auxiliar pessoas com deficiência. São classificados, via de regra, como (i) 
cães de serviços; (ii) cães-guia; e (iii) cães-ouvintes. 

Nesse contexto, os cães de serviços são divididos em sub-categorias, de acordo com o 
treinamento recebido e as pessoas para quem prestam auxílio. Os cães treinados para auxiliar 
crianças autistas, por exemplo, aprendem a deitar no chão, impedindo que a criança saia 
correndo ou se machuque. Já os cães treinados para auxiliar diabéticos avisam quando há 
grande variação do índice glicêmico de acordo com o cheiro que a pessoa exala. Informa o 
supramencionado site, ademais, que a maior parte dos cães de serviço é treinada para auxiliar 
cadeirantes ou pessoas com problemas de locomoção, realizando tarefas do cotidiano, como 
abrir portas ou chamar o elevador, por exemplo. 

O mais conhecido dos cães de assistência, o cão-guia, é treinado para reconhecer e 
evitar obstáculos, como postes e cabines telefônicas. Além disso, há um treinamento para que 
o cão desobedeça a comandos de forma inteligente. Por exemplo, ao chegar ao meio-fio, antes 
de atravessar uma rua, o cão pode receber um comando para prosseguir, mas de forma 
inteligente deverá esperar a passagem de todos os veículos próximos para, só então, seguir 
em segurança. 

Já os cães ouvintes são aqueles treinados para auxiliar pessoas com deficiência 
auditiva. Para tanto, eles se tornam capazes de identificar a avisar o dono sobre sons 
importantes, como campainhas, buzinas, chaleiras ou bebês chorando, por exemplo. Eles 
fazem contato visual e conduzem a pessoa auxiliada até a fonte do som. 

Feitos tais esclarecimentos, insta lembrar que a Constituição Federal dispõe ser 
competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre a proteção e 
integração social das pessoas com deficiência (art. 24, inciso XIV), competindo também aos 
Municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber e nos limites do 
interesse local (art. 30, incisos I e II). 
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Neste aspecto cumpre observar a Lei Federal n. 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às 
pessoas com deficiência, e afirma competir ao Poder Público e a seus órgãos assegurar às 
pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos, senão vejamos: 

Art. 2º - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de 
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 
econômico. 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e 
finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, (...). (destacamos) 

Acrescenta-se o fato de que assegurar à pessoa com deficiência o direito de ser 
acompanhada do cão de assistência em estabelecimentos públicos e privados, e veículos de 
transporte, impondo-se multa para o caso de descumprimento da norma, constitui medida de 
poder de polícia administrativa, sobre a qual dispõe o art. 78, do Código Tributário Nacional: 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, 
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Na espécie, trata-se especificamente do exercício do poder de polícia das atividades 
urbanas em geral, que consoante preleciona Hely Lopes Meirelles, [...] é inerente ao Município 
para a ordenação da vida urbana, nas suas exigências de segurança, higiene, sossego e bem-
estar da coletividade. Por isso, a jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade de 
tal regulamentação e das respectivas sanções como legítima expressão do interesse local (In 
Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 516). 

O poder de polícia inerente às atividades da Administração Pública também justifica 
assegurar o ingresso e permanência de cães de assistência em estabelecimentos públicos e 
privados e veículos de transporte, devendo ser ressaltado que a conveniência e oportunidade 
das medidas previstas neste projeto serão oportunamente analisadas pelas comissões de 
mérito designadas para tanto. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

Deve ser apresentado substitutivo, no entanto, a fim de, dentre outras coisas, (i) 
adaptar a redação do projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal n. 
95/98; (ii) excluir a criação de atribuições específicas para membros do Poder Executivo, sob 
pena de violação ao princípio da harmonia e independência entre os poderes; (iii) fixar, na 
própria lei, a extensão das penalidades impostas, inclusive cláusula de atualização monetária, 
por se tratar de matéria que não se submete a tratamento por norma infralegal; e (iv) integrar 
os dispositivos das leis que dispõe sobre o acesso de pessoas com deficiência visual a 
estabelecimentos públicos e privados e veículos de transporte, quando pertinente. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0692/19. 

Dispõe sobre o ingresso e permanência de cães de assistência para pessoas com 
deficiência, em estabelecimentos públicos e privados e veículos de transporte. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º - Fica assegurado à pessoa com deficiência acompanhada de seu cão de 
assistência o ingresso e a permanência em qualquer estabelecimento público ou privado ou 
veículo de transporte coletivo, taxi e veículos que prestam atividade econômica privada de 
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transporte individual remunerado de passageiros, por meio de operadoras de tecnologia de 
transporte credenciadas - OTTCs. 

Art. 2º As entidades especializadas no adestramento de cães de assistência deverão 
fornecer documento identificando o animal e a pessoa à quem é prestado o auxilio, o qual será 
suficiente para a comprovação de tal qualidade. 

Art. 3º É vedada a cobrança de qualquer valor adicional das pessoas acompanhadas 
dos cães de assistência 

Art. 4º O ato de impedir ou dificultar o exercício do direito previsto no art. 1º, acarreta a 
aplicação das seguintes penalidades: 

I  multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); 

II  em caso de reincidência, multa no dobro do valor aplicado na autuação 
imediatamente anterior. 

III  persistindo a reincidência, suspensão das atividades pelo prazo de 30 dias. 

§ 1º Os valores previstos nos incisos II e III do caput deste artigo serão reajustados 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro criado pela legislação federal como 
forma de compensar a perda do poder aquisitivo da moeda. 

§ 2º Para efeito do disposto nos incisos II e III, considera-se reincidência a nova 
autuação realizada no mesmo exercício. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Ficam revogadas a lei 16.518, de 22 de julho de 2016 e a lei 12.492, de 10 de 
outubro de 1998. 

Artigo 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Paulo, 16 de outubro 
de 2019. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/03/2020. 

João Jorge (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) - Relator 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/03/2020, p. 88-89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

