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PARECER N° 272/2018 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 122/2014 
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres vereadores José Police Neto e Goulart, 

dispõe sobre a instalação de banheiros químicos, adaptados às necessidades de pessoas com 
mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo, o qual adapta o previsto no presente projeto de lei à legislação em 
vigor (Lei n° 14.955/09), pois de acordo com parecer desta comissão, a propositura encontra 
óbices em sua implementação da forma como concebida, uma vez que já existe Lei Municipal 
em vigor que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de banheiros químicos adaptados 
para uso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O substitutivo proposto também 
mantém o valor da multa já estipulado na Lei n° 14.955/09, pois o valor da multa devida em 
caso de descumprimento da norma previsto na lei em vigor é superior àquele previsto no 
projeto. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável ao substitutivo da CCJLP. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, manifestou-se favoravelmente nos termos do substitutivo da CCJLP. 

A presente propositura propõe o estabelecimento da obrigatoriedade da instalação de 
banheiros químicos, adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que 
utilizem cadeira de rodas, em módulos individuais, no espaço público da cidade, quando 
cedidos a terceiros para a realização de eventos de qualquer natureza, devendo tal disposição 
constar no alvará, licença ou autorização para realização do evento. 

O projeto também determina que a quantidade de módulos adaptados deverá ser 
proporcional à estimativa de público presente, em conformidade ao tipo de espetáculo artístico 
ou evento, obedecendo a quantidade mínima de 10% (dez por cento) do total de banheiros 
químicos previstos para o evento. 

Segundo justificativa dos autores, o projeto "objetiva proporcionar o máximo de 
acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida que efetivamente necessitam de módulos 
adaptados ao frequentarem eventos de qualquer natureza em espaços públicos". 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar, sendo favorável, portanto, o parecer 
nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 11/04/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/04/2018, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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