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ESTADO DO PARÁ

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMOS
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Dispõe sobre a regulamentação do
atendimento preferencial a pessoas
portadoras de deficiência, idosos,
gestantes, lactantes e pessoas
acompanhadas por crianças de colo,
em estabelecimentos comerciais
privados e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
estatui e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1°. O atendimento preferencial previsto na lei federal
10.048/2000 far-se-á não somente pela disponibilização de guichês ou
unidades de atendimento exclusivo, quando assim dispostos pelo
estabelecimento comercial privado, mas também pela garantia de preferência
no atendimento em qualquer dos guichês ou unidades disponíveis.

Art. 2°. Ficam os estabelecimentos comerciais privados,
obrigados a disponibilizar aos clientes formulários de reclamação para o
registro de ocorrências de descumprimento do previsto nesta Lei.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Cabanagem, Plenário Newton Miranda, em
Belém/PA, 03 de setembro de 2019.

, <, ~ ~, L-.= ..../'?

RE IL E NICOD ~OS
DEPUT DA ESTADUAL - M B



~~;;~~~~
, .

JUSTIFICATIVA

o Ministério Público do Estado do Pará - MPE, através da
recomendação 01/2009, expedida esta semana pela Douta Promotora de
Justiça Elaine Carvalho Castelo Branco, Titular da Promotoria de Justiça de
Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos e de Acidente de Traballho
da Capital, recomenda que todos os estabelecimentos comerciais públicos e
privados deve cumprir as leis federais que tratam sobre atendimento
preferencial em nosso País

Sobre o ordenamento jurídico brasileiro, cabe ressaltar que a Lei
Federal 10.048/2000, que regulamenta o atendimento prioritário para pessoas
portadoras de deficiência física, idosos, gestantes, lactantes, e pessoas
acompanhadas por crianças de colo, não estabelece que os estabelecimentos
comerciais criem um guichê específico de atendimento, o legislador
infraconstitucional apenas determina atendimento prioritário, vejamos.

Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência, os
idosos com idade igualou superior a 60 (sessenta)
anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas
acompanhadas por crianças de colo terão
atendimento prioritário, nos termos desta Lei.

Art. 2º As repartições públicas e empresas
concessionárias de serviços públicos estão obrigadas
a dispensar atendimento prioritário, por meio de
serviços individualizados que assegurem tratamento
diferenciado e atendimento imediato às pessoas a
que se refere o art. 12..

Parágrafo único. É assegurada, em todas as
instituições financeiras, a prioridade de atendimento
às pessoas mencionadas no art. 1º.

Acontece, que na hora de materializar esta garantia, muitos
estabelecimentos criam espaços de atendimento preferencial e exclusivo, o
que muitas vezes tornam a espera mais demorada, desnaturando a intenção
da norma.
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A presente proposição, tem por escopo viabilizar a preferência
em qualquer situação, fazendo com que as pessoas abrangidas por esta lei
possam ser atendidas com prioridade em qualquer guichê de atendimento, seja
ele preferencial ou não.

Assim sendo, este projeto de lei está revestido de plena

constitucionalidade, vez que a Carta Magna autoriza ao Estado legislar sobre

proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência,

objetivando daí. de forma cristalina e induvidosa, autorizar a construção

legislativa concorrente a disciplinar o atendimento preferencial, consoante ao

que reza o artigo 24, inciso XIV da Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988.

Dentro desse contexto, não vislumbramos vícios que impeçam a

tramitação regular do projeto. A matéria não está arrolada entre aquelas para

as quais a Constituição reservou a determinados órgãos ou autoridades, em

caráter privativo, a competência para deflagrar o processo legislativo.

No que concerne à competência para legislar sobre o tema, é

possível argumentar que o Estado está autorizado a exercê-Ia de forma

concorrente com a União, nos termos do art. 24, XIV, da Carta da República,

segundo o qual compete à União e aos estados legislarem concorrentemente.

Sabe-se que, em se tratando de legislação concorrente,

compete à União estabelecer normas gerais e aos Estados suplementar a

legislação federal naquilo que lhe for peculiar como no caso em tela.

Não obstante a isso, não se propõe aqui algo inédito no país, que
é a criação de regras que regulamentem com maior clareza os critérios para o
exercício dos direitos acima mencionados.
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Desta forma, apresento a presente proposição, pelas razões e

fundamentos alhures, contando com a colaboração e aceite dos meus pares,

dignos representantes da sociedade paraense.

Palácio da Cabanagem, Plenário Newton Miranda, em
8elém/PA, 03 de setembro de 2019.


