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PARECER Nº 1126/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0154/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que 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. 

De acordo com a justificativa do projeto, é preciso garantir o livre acesso e a 
independência das pessoas com deficiência em suas compras nestes estabelecimentos 
comerciais. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação. 

No que tange à proteção de pessoas com deficiências, a Constituição Federal 
determina que podem legislar concorrentemente sobre o assunto a União, os Estados e o 
Distrito Federal (artigo 24, XIV), conferindo ao Município competência legislativa suplementar 
para disciplinar a matéria (art. 30, II). 

Por outro lado, é importante mencionar que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, em caso recente, declarou a constitucionalidade de lei municipal de Catanduva que 
obrigava supermercados e hipermercados a disponibilizarem cadeiras de rodas para pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida (ADI 2063686-44.2014.8.26.0000, julg. 30/07/14), 
entendendo que não havia vício de iniciativa, nem invasão de competência legislativa privativa 
do Prefeito. 

Quanto ao conteúdo do projeto, o art. 2º, da Lei Federal nº 7.853/89 dispõe competir ao 
Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus 
direitos, 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. 

Também nossa Lei Orgânica, no art. 226, determina que o Município buscará garantir à 
pessoa com deficiência sua inserção na vida social e econômica e no art. 227, que "o Município 
deverá garantir aos idosos e pessoas portadoras de deficiências o acesso a logradouros e 
edifícios públicos e particulares de frequência aberta ao público (...) garantindo-lhes a livre 
circulação". 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Federal nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015, determina, em seu artigo 57, que "as edificações públicas e privadas de uso 
coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas 
dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes" 
(destaques nossos). 

Tal obrigatoriedade às edificações privadas de uso coletivo, nas quais se enquadram 
os supermercados, é justificada pelo poder de polícia inerente à Administração Municipal para 
restringir ou limitar direitos em benefício da coletividade, cuja definição nos é dada pelo art. 78 
do Código Tributário Nacional: 

Art. 78 - Considera-se poder de polícia a 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 
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dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Segundo ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, "pelo poder de polícia o Estado, 
mediante lei, condiciona, limita, o exercício da liberdade e da propriedade dos administrados, a 
fim de compatibilizá-las com o bem-estar social. Daí que a Administração fica incumbida de 
desenvolver certa atividade destinada a assegurar que a atuação dos particulares se mantenha 
consoante com as exigências legais, o que pressupõe a prática de atos, ora preventivos, ora 
fiscalizadores e ora repressivos" (in Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 5ª ed., pág. 
353). 

No caso, a disponibilidade de carrinhos elétricos por parte dos estabelecimentos 
comerciais constitui ato que atende aos direitos das pessoas com deficiência, notadamente o 
direito à acessibilidade, conceituado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência como 
"possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 
público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015, destaques nossos). 

Essa previsão do Estatuto da Pessoa com Deficiência está em consonância com a 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007 e internalizado pelo Decreto nº 
6.949, de 25 de agosto de 2009, cujo artigo 9, item1, prevê a necessidade de tomada de 
medidas apropriadas por parte do Poder Público para assegurar a acessibilidade às pessoas 
com deficiência, incluindo a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade em edifícios 
e residências. 

Referida Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional na forma do § 3º do art. 5º 
da Constituição Federal, gozando de força normativa constitucional, o que demonstra a higidez 
e a compatibilidade desta propositura com nossa Carta Magna. 

É importante acrescentar que, no âmbito do Município de São Paulo, existe lei que trata 
da mesma temática. Trata-se da Lei n° 13.307, de 23 de janeiro de 2002, que 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. Como é cediço, a Lei Complementar n° 95, 
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a consolidação das 
leis, determina, em seu artigo 7°, inciso IV, que o mesmo assunto não pode ser disciplinado por 
mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada 
básica. 

No caso, a proposta complementa a norma já vigente, estabelecendo a obrigação de 
manutenção de carrinhos elétricos ou similares por supermercados de médio e grande porte, 
razão pela qual se faz necessária a apresentação de Substitutivo, a fim de acrescentar à lei 
anterior a medida retratada na propositura. 

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, X, do Regimento Interno desta Casa. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo, somos PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0154/19. 

Altera a Lei nº 13.307, de 23 de janeiro de 2002, para estabelecer a obrigatoriedade de 
disponibilização de carrinhos elétricos ou similares para pessoas com deficiência e com 
mobilidade reduzida nos supermercados de médio e grande porte. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
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Art. 1º A Lei nº 13.307, de 23 de janeiro de 2002, passa a vigorar acrescida de art. 1º-
A, com a seguinte redação: 

"Art. 1º-A. Nos supermercados de médio e de grande porte localizados no Município de 
São Paulo serão disponibilizados carrinhos elétricos adaptáveis para a locomoção de pessoas 
com deficiência e com mobilidade reduzida." (NR) 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/08/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Claudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2019, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


