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ComissÃo PERMANENTE DE
Constituição,Justiça E REDAÇÃO.

REFERÊNCIA:

/9£PARECER Nº
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/20 - ELIZEU ROCHA -ESTABELECE A DISPENSA DE EXIGÊNCIA DE LAUDO DE REAVALIAÇÃOMEDICA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE, POROCASIÃO DO RECADASTRAMENTO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIOESPECIAL PARA USO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORMEESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Este Projeto de Lei Complementar, da lavra do nobre VereadorElizeu Rocha, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objeto! -estabelece a dispensa de exigência de laudo de reavaliação médica paraportadores de deficiência física permanente, por ocasião dorecadastramento para obtenção do benefício especial para uso dotransporte público municipal, conforme especifica e dá outras providências.
Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributosindispensáveis a si (inovação, generalidade, asbtratividade, Imperatividade ecoercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa(substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência, havendorevogação expressa e genérica no art. 3º), com 03 (três) artigos e 02 tduas)laudas, incluindo justificativa?.
Enquadra-se na competência do Município para legislar sobreassuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual(art. 30, inc. Le ll, da CR), é pertinente à Lei Complementar (inc. XVI, do $1º, doartigo 35, da LOMRP) e de iniciativa comum entre Vereador(a) e o Prefeito.
Nos termos do 81º, do artigo 2º, da Lei de introdução às Normasdo Direito Brasileiro (LINDB, Decreto-lei nº 4.657/1942), à presente projeçãose harmoniza e pode coexistir com a Lei Complementar Municipal nº 2.983,de 12 de agosto de 2019, vez que não são incompatíveis entre si, aocontrário, complementam-se, e uma não regula integramente a matéria daoutra.
Ademais, dessume-se da Constituição da República que competeà União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar sobre aproteção das pessoas portadoras de deficiência. E a legislação sobre aintegração social dessas pessoas compete à União, aos Estados e ao DistritoFederal, Ao Município cabe legislar sobre assuntos do interesse local esuplementar a legislação federal e a estadual: /n fitteris

“Art. 23. É competência comum da União, dosEstados, do Distrito Federal e dos Municípios:(..)e“Inc.1do art. 7º, da LC 95/08.
2 Art. 112 do RICMRP,
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!! - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
(..)
Xiv - proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;
Art. 30. Compete aos Municípios:
|- legislar sobre assuntos de interesse local;
1 - suplementar a legislação federal e a estadual no
que couber”.

A norma cuida de direitos das pessoas com deficiência, não se
inserindo no rol 'numerus clausus' do artigo 39 da LOM, do artigo 24, $ 2º da
Constituição Estadual ou do artigo 61, 5 1º, da Constituição da República.

Nesse sentido, eis a orientação do Colendo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Repercussão Geral (Tema nº 917) atrelada ao RE
nº 878.911:

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão
geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual.
Lei 5.616/2013, do Município do Rio de janeiro.
instalação de câmeras de monitoramento em escolas e
cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo
municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência
privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora
crie despesa para a Administração Pública, não trata da
sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do
regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão
geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência
desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou
constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade,
reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada. No mérito, por
maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a
matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se
manifestaram os Ministros Ceiso de Mello e Rosa
Weber” (RE nº 878.911, Tema nº 917 vu. j, de
30.09.16 Dj-e de 11.10.16 - Relator Ministro GILMAR
MENDES).

A questão fulcral cá tratada - direitos das pessoas com deficiência
- foi posta e joeirada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
quando da análise de quatro ações diretas de inconstitucionalidade, as
quais confirmaram a competência desta Casa para legislar sobre a
temática:
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Primeira. A Lei Municipal nº 12.264/2010, de autoria do
enião Vereador, hoje Deputado estadual Léo Oliveira,
que DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA S
ENTRE OS CAIXAS E O ESPAÇO RESERVADO PARA OS
CLIENTES QUE AGUARDAM ATENDIMENTO NOS
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. A  FEBRABAM

(Federação Brasileira dos Bancos) interpôs Ação direta
de inconstitucionalidade (ADI), numerada 0346306-
08.2010.8.26.0000, e nos moldes de Acórdão a Ação foi
julgada improcedente.

Segunda. A £Le/ Municipal nº 13.074/2013, de autoria do
ex-Vereador, fosé Carlos de Oliveira (Bebé), que DISPÕE
SOBRE O TEMPO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO NOS
CAIXAS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
DENOMINADOS DE HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS
OU CONGÊNERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A APAS
- Associação Paulista de Supermercados ajuizou Ação
Direta de inconstitucionalidade - ADIN, numerada
2067821-02.2014.8.26.0000, e nos ditames de Acórdão
a Ação foi julgada improcedente.

Terceira, 4 Leí Municipal nº 13.074/2013, de autoria do
Vereador Lincoln Femandes, que obriga os
estabelecimentos comerciais, não mantidos peio
Municipio, que possuem sistema de chamada de
clientes por meio de painéis eletrônicos, a emitirem
senhas impressas pelo método braile e a realizarem
chamada por voz, com informação do número da senha
e do guichê de atendimento. (...) Matéria de interesse
jocal, concernente a proteção e defesa do consumidor
portador de deficiência, em relação à quai cabe ao
Município suplementar a legislação federal, nos limites
da competência definida no artigo 30, !e !, da CF. Ação
improcedente (Ação Direta de Inconstitucionalidade
2154938-26.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso
Aguilar Cortez; Orgão julgador: Orgão Especial: Tribunal
de justiça de São Paulo -N/A; Data do julgamento:
13/22/2017; Data de Registro: 14/12/2017)

Quarta. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE —

Lei n, 13.995, de 24 de maio de 2017, do Município de
Ribeirão Preto - tegistação que estabelece a
obrigatoriedade de instalação de dispositivos de áudio

junto &os terminais de consultas de preços por código
de barras nos estabelecimentos. | COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO — Há interesse focal na
definição de práticas comerciais no âmbito da proteção
da pessoa portadora de deficiência - Medidas de
proteção à pessoa portadora de deficiência visual que
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devem ser adequadas à realidade focal - Precedente do
E. STF — Atendimento ao princípio federativo fartigo 1º
da Constituição do Estado de São Paulo) — Legislação
sobre matérias vinculadas a consumo e à proteção das
pessoas portadoras de deficiência apenas suplementar,
respeitadas as normas federais e estaduais existentes.
ff. LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL EXISTENTES
SOBRE O TEMA - O comando legal! *o Poder Público
promoverá” tem conteúdo programático, podendo se
aperfeiçoar por meio da edição de atos normativos que
imponham ecbrigações a terceiros - A União, ao
disciplinar a oferta e as formas de afixação de preços
de produtos e serviços para o consumidor, embora não
tenha previsto a instalação de dispositivo de áudio para
reprodução sonora do valor nas feitoras de código de
barras, não o proibiu - Adoção de medidas que
promovam a acessibilidade recomendada no artigo 69
do Estatuto das Pessoas com Deficiência, que tem
status de norma constitucional - Legislação impugnada
que promove, no âmbito local, as intenções veiculadas
nas legislações federal e estadual. ll CONFLITO ENTRE
A PROTEÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E
A LIVRE INICIATIVA — Legislação municipal que tem por
objeto específico a proteção da pessoa portadora de
deficiência - Matéria comercial regulada de forma
secundária, de modo que a tei municipal pode mesmo
impor condição que termine por alterar o sentido da
fegislação federal - impossibilidade de análise de
conflito entre leis infracornstitucionais em sede de
controle concentrado de constitucionalidade — Princípio
do não-retrocesso - Lei que ampliou a garantia de uma
vida digna aos portadores de deficiência - inocorrência
de inviabilização ao exercício da atividade econômica,
no caso IV INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA - A simples ausência de previsão
orçamentária específica não seria capaz, por si só, de
eivar de inconstitucionalidade o ato normativo
vergastado. tnocorrência de inconstitucionalidade. Ação
julgada improcedente. (ISP; Direta de
inconstitucionalidade 2156531-90.2017.8.26.0000;
Relator (a): Moacir Peres; Orgão julgador: Orgão
Especial; Tribunal de fustiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro: 28/06/2018).

E ainda o Estatuto do Deficiente garante como corolários, o
exercício dos direitos de cidadania e participação social aos deficientes,
conforme redação do art. 53: /n litteris

“A acessibilidade é direito que garante à pessoa com
. deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma
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independente e exercer seus direitos de cidadania e departicipação social"

Vem de vedro, aliás, dum vértice a grande dificuldade e atéinacessibilidade dos deficientes Permanentes, 7n cast, para a obtenção dobenefício do transporte gratuito público municipal e, doutro o inafastáveldever de regulamentar a matéria.
Noutro giro, a matéria não lesa o estatuído no art, 195 da CartaMagna, no art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 daConstituição Bandeirante?

Estão obedecidos, Portanto, os critérios de constitucionalidade,legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa, e o PARECERDESTA COMISSÃO É FAVORÁVEL ao proleto de lei complementar em análise,Pugnando-se que seja votada belo Soberano Plenário desta Casa de Leis(art. 36, do RICMRP).

Sala das Comissões, 1 de setembro de 2020.
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