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Projeto de Lei n.º: 419/2017  

Autor (a): Deputado Amaro Neto 

Assunto: Dispõe sobre sistema de emergência em banheiros para deficientes e 

pessoas com mobilidade reduzida e dá outras providências. 

 
 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de dispor sobre sistema de emergência em banheiros para deficientes e 

pessoas com mobilidade reduzida e dá outras providências. 

 

Em parecer técnico jurídico às fls. 10/18, a douta procurada entendeu 

pela constitucionalidade e legalidade da matéria. 

 

Entendo também que a matéria não possui nenhum vício de 

inconstitucionalidade uma vez a matéria é de iniciativa concorrente, consoante dispõe o 

inciso XIV do art. 24 da Constituição Federal. 

 

Contudo, em relação ao artigo 5º da proposição mister faz apresentação 

de emenda supressiva uma vez que impõe para de 90 dias para o poder executivo 

regular a matéria. A jurisprudência é uníssona pela inconstitucionalidade quando o 

projeto de lei de iniciativa parlamentar fixa prazo o executivo regulamentar a matéria. 

 

O prazo de 90 (noventa) dias é razoável para implementação do alarme 

nos banheiros, contudo deve estar presente na vigência da norma e não na 

regulamentação pelo Executivo. 

 

Assim, houve apenas cumprimento parcial desta norma, pois, apesar de a 

vigência da lei ter sido indicada de forma expressa, entende-se que, por não se tratar 

de proposição de pequena repercussão, é indevida a utilização da cláusula “entra em 
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vigor na data de sua publicação”. Sendo assim, sugere-se emenda modificativa desse 

dispositivo, para que a entrada em vigor da lei ocorra 90 (noventa) dias após a data da 

sua publicação, por entender ser razoável e proporcional. 

 

Desta feita sugere-se a adoção dessas duas emendas para sanar 

qualquer inconstitucionalidade que pode ser alegada posteriormente. 

 

EMENDA MODIFICATIVA: 

O Art. 7º do Projeto de Lei n. 419/2017 de autoria do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Amaro Neto, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua 

publicação. 

 

EMENDA SUPRESSIVA 

O Art. 5º do Projeto de Lei nº 419/2017 de autoria do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Amaro Neto fica suprimido. 

 

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, com as sugestões de emendas aqui 

propostas. 

 

Vitória, 24 de novembro de 2017. 

 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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