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PL 065_20 (Despacho do Coordenador da Setorial Legislativa) 

Projeto de Lei n.º:  65/2020  

Autor (a): Deputado Estadual Capitão Assumção 

Assunto: 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

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

de dispor 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 procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela constitucionalidade da 

matéria, visto que, de acordo com as normas gerais de promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência presentes em nosso ordenamento, recentemente, a Lei 

Federal nº 13.825/2019 alterou a Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), para estabelecer a 

obrigatoriedade de disponibilização, em eventos públicos e privados, de banheiros químicos 

acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Assim, verifica-se que a presente proposição está em total sintonia com o que 

estabelecem as normas federais, suplementando-as dentro dos limites estabelecidos pelo § 2º 

do art. 24 da Constituição Federal. 

 

Logo, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, em razão da sua constitucionalidade. 

 

Vitória, 12 de março de 2020. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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