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PROJETO DE LEI Nº______, de 24 de Janeiro de 2020. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

banheiros químicos, adaptados às necessidades de 

pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem 

cadeira de rodas, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

DECRETA 

 

Art. 1º Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos, 

adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que 

utilizem cadeira de rodas, em espaço público ou privado cedido a terceiros para 

realização de eventos de qualquer natureza, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

Art. 2º Nos eventos organizados em espaços púbicos ou privados, em que haja 

a disponibilização de banheiros químicos, fica garantida a instalação, e 

disponibilização de banheiros adaptados para atender as pessoas com 

deficiência, que possuam mobilidade reduzida e/ou que façam uso de cadeira 

de rodas. 

 

Parágrafo único. Deverá constar no alvará ou autorização para realização do 

evento, aviso prévio quanto à obrigatoriedade do cumprimento do estabelecido 

neste artigo. 
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Art. 3º A quantidade de banheiros químicos adaptados a ser instalada será 

estabelecida observados critérios de proporcionalidade, que levem em conta a 

natureza do evento, especialmente, a estimativa de público, e nunca inferior a 

10% (dez por cento) do quantitativo de banheiros químicos comuns a serem 

disponibilizados, garantindo-se pelo menos uma unidade adaptada caso a 

aplicação do percentual resulte em fração inferior a um. 

 

Art. 4º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará as empresas 

responsáveis pelos eventos, às seguintes penalidades: 

 

I – advertência; 

II – multa entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) VRTE’s; 

III - Em caso de reincidência, a multa será duplicada. 

 

Art. 5º As sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas por Órgão ou 

Entidade Estadual definidas em Decreto. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias a partir da data 

de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 24 de Janeiro de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

banheiros químicos, adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade 

reduzida ou que utilizem cadeira de rodas, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

Primeiramente, com relação à competência para legislar, sem embargos do 

possível entendimento da mesa diretora, existe entendimento que a presente 

medida legislativa dispõe de assunto perfilado no elenco de matérias de 

competência do Estado, conforme trata o artigo 24, incisos XIV, da Constituição 

Federal de 1988, que dispõe: 

 

Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

 

(...) 

 

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência; (grifou-se)       

 

Dessa forma, a Constituição Federal assegura que parlamentares Estaduais 

tratem sobre assuntos dessa natureza. Assim, o objetivo desta proposição é 

possibilitar a todos autonomia e garantias de direito a fim de pessoas com 

deficiências possam com dignidade ter um valor social.  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% (dez por cento) da 

população mundial apresenta algum tipo de deficiência. No Brasil, cerca de 

23,9% das pessoas possuem algum tipo de deficiência, ou seja, se torna 
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necessário meios alternativos para que as pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzidas tenham acesso ao lazer e cultura. 

 

Sendo assim, este meio possibilitará a participação de pessoas com deficiência 

em eventos públicos e privados, além de refletir respeito aos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da isonomia e das garantias fundamentais 

previstas na Constituição Federal.  

 

Assim, certo que, a disponibilização de banheiros públicos para o atendimento 

adequado das pessoas com deficiência, pode ser a chave para o aumento da 

sensação de bem-estar e inclusão social para estas pessoas.  

 

Ante a todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para aprovação 

deste Projeto de Lei, que garantirá acessibilidade e tratamento digno para essas 

pessoas, além de servir como marco fundamental para uma melhor qualidade 

de vida e autonomia a elas.  

 

 

Sala das Sessões, em 24 de Janeiro de 2020 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – PSL – Espírito Santo 
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