
scaiçã,

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

EMENDA MODIFICATIVA AO DESPACHO
SUBSTITUTIVO DO PROJETO

DE LEI N. 149/2019

EMENTA:
Modifica a redação do parágrafo único do artigo 8º do
Substitutivo do Projeto de Lgi n. 149/2019 em tramitação
nesia Casa.

SENHOR PRESIDENTE:

A Comissão de Constituição e Justiça apresenta a seguinte EMENDA

MODIFICATIVA ao SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI N. 149/2019, substitutivo este

apresentado pelas Comissões Permanentesde Direitos da Pessoa com Deficiência Física

e dosDireitos da Mulher, do Adolecente, Idoso e Vítima de Violência:

O artigo 8º do substitutivo ao projeto de lei n. 149/2019 passa a contar com a

seguinte redação:

Art. 8º As pessoas físicas ou jurídicas promotoras dos eventos referidos nesta

lei, que viólarem as disposições desta, uma vez obedecidos o devido processo legal e

a ampla defesa, estarão sujeitas a:
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1 — multa equivalente a 10 (dez) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), por

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida que não tiver sido atendida.

H - Na hipótese de reincidência, verificada em evento correlato e identidade de

pessoa, a multa será de 20 (vinte) UFESP ( Unidade Fiscal do Estado de São Paulo);

Parágrafo único, A imposição da penalidade de muita dar-se-á de ofício pela

autoridade administrativa ou por representação a esta pela pessoa ofendida, no

prazo decadencial de 30 dias, a contar da data do evento.

SALA DAS SESSÕES, 17 de dezembro de 2019.

isaac Antunes

“MariÀSampaio
Vereador ”

Wald) Vilela

Vereador
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HUSTIACATIVA

Tanto o projeto original no 149/2019 quanto o seu

substitutivo se encontram abrigados na disciplina geral estabelecida pela Lei Federal n.

13.146/2015, denominada Código (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

As modificações pretendidas por esta Comissão de

Constituição: e Justiça e Redação com a presente emenda modificativa do artigo 8º do

Substitutivo ao Projeto de Leín. 149/2019, visam adequar o referido artigo ao Decreto Federaí

n. 2.404/2018, 0 quai regulamenta, em nível nacional, o artigo 44, 5 1º, da tei 13.446/2015, de

forma muito especial em relação aos quantitativos da reservas de vagas aos deficientes e aos

portadores de mobilidade reduzida.

inicialmente, houve necessidade de modificação do caput do

artigo 8º, especialmente porque a redação original trata estabelecimento como se pessoa fosse.

Estabelecimento & o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos dos quais se vale o empresário

para o exercício de sua atividade. O empresário pode ser pessoa física ou jurídica. É a pessoa
empresária que se encontra sujeita à imposição de multa e não o estabelecimento

De outra parte, a expressão de muitas na ordem de 150, 300

ou 1.000 ( UFESP), por pessoa à qual for negada a vaga, independentemente do porte do

empresário, pode, em muitos casos, configurar confisco, o que é ilegal. isto porque, esta não

pode substituir a indenização do dano, o qual tem natureza e disciplina jurídica especificas,
encontrando-se nestes casos, já disciplinadas pelo Código de Defesa de Consumidor, que
também tem-naiureza de direito público.

Isaac Antunes
Presidente
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