
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO  SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Estadual Dary Pagung 

Av. Américo Buaiz, 205, gabinete 801 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950 

Telefones (027) 3382-3606 / 3382 3607 / 3382-3608 / FAX 3382-3609 

Email: darypagung@al.es.gov.br 

 

 
PROJETO DE LEI Nº 451/12 

 

Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com 

mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade da instalação de banheiros químicos adaptados às 

necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas, em 

módulos individuais por gênero, quando da realização de eventos de grande mobilização em 

espaço público no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

§ 1º A obrigatoriedade de que trata o art. 1º desta Lei fica condicionada aos eventos que pela 

natureza e abrangência do público exige infra-estrutura própria, como é o caso de serviços 

especiais de transporte, segurança,  trânsito, serviços médicos e sanitários   

  

§ 2º Deverá constar no alvará ou autorização para realização do evento, aviso prévio quanto à 

obrigatoriedade do cumprimento do estabelecido neste artigo. 

  

§3º A quantidade de módulos adaptados deverá ser proporcional à estimativa de público 

presente, observados os critérios estabelecidos, em conformidade ao tipo de espetáculo 

artístico ou evento, obedecendo a uma quantidade mínima de 10% (dez por cento) do total. 

 

Art. 2º O descumprimento desta Lei acarretará a seguinte sanção: 

 

I – multa de 5.000 (cinco mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, em 17 de setembro de 2012. 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PRP 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

O objetivo deste projeto de lei é oferecer uma contribuição adicional à preservação dos 

direitos e garantias fundamentais dos portadores de necessidades especiais e promover maior 

inclusão social.  

   

De acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU, a equiparação de oportunidades em 

uma sociedade é o processo no qual se confere o exercício de direitos e cidadania, 

consolidando o Sistema Democrático de Direito,  assegurando a todos os cidadãos iguais 

oportunidades, especialmente quando da disponibilização de serviços que exigem 

modalidades de acesso como o meio físico e o cultural, a vivência e o transporte, os serviços 

sociais e sanitários, as oportunidades de trabalho, a vida cultural e social, incluídas as 

instalações desportivas e de lazer que devem se fazer acessíveis a todos. 

  

Exemplo disso, na Lei Federal 10.048/00 está expresso que todo veículo para transporte 

público, a ser fabricado no Brasil, deve ser planejado de forma a facilitar o acesso das pessoas 

com dificuldades de mobilidade, o que implica no Poder Público só poder aceitar, quando da 

renovação da frota, veículos livres de barreiras, de forma a permitir o fácil embarque e 

desembarque das pessoas, (Prado, 2003). Outra obrigação do Poder Público é promover a 

acessibilidade das pessoas com deficiência, ou com restrição de mobilidade, às vias públicas, 

aos parques e demais espaços de uso público, por força da Lei Federal 10.098/00 que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade nas edificações 

públicas ou privadas, no espaço público, logradouros e seu mobiliário, nas comunicações e 

sinalização entre outros. 

  

Eventos que mobilizam grande público, a despeito da grande organização, ainda não  

oferecem atendimento essencial ao portador de necessidades especiais, notadamente quanto à 

estrutura sanitária, e não é difícil imaginar as dificuldades e constrangimentos enfrentados por 

estas pessoas ao freqüentarem eventos no nosso Estado. O Estado do Espírito Santo é 

reconhecidamente um grande pólo de cultura e entretenimento com um grande fluxo de 

turistas que circulam diariamente em nosso Estado. Diversos são os shows, espetáculos e 

eventos afins que são promovidos constantemente. Entretanto, em situações muito comuns em 

cidades turísticas, vários locais de grande mobilização restringem acesso às pessoas com 

mobilidade reduzida ou cadeirante em virtude de serviços ainda não adaptados como é o caso 

dos banheiros químicos, atualmente, bastante utilizados em eventos de grande público como é 

o caso das festas de Réveillon, Carnaval, Micaretas, Atividades Esportivas, Festas Cívicas 

Comemorativas etc. A inexistência de banheiros químicos adaptados nestes eventos causa às 

pessoas com mobilidade reduzida, ou que utilizem cadeiras de rodas, enorme transtorno e 

desconforto. Desta forma, nada mais correto que a instalação desses banheiros químicos 

adaptados, para uso das pessoas com mobilidade reduzida ou o cadeirante que possuem 

plenos direitos como qualquer cidadão.  

  

Nada mais excludente do que promover festas visando à presença harmoniosa de toda 

população e não colocar as condições adequadas à participação de um público tão 
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significativa e que está a merecer especial atenção do Poderes Públicos. O atendimento às 

necessidades específicas das pessoas portadoras de deficiência visa, por fim,  promover a 

acessibilidade dessas pessoas e garantir o ir e vir sem barreiras, empecilhos, de forma digna e 

respeitosa. 

  

Desta forma, nada mais correto, que a instalação desses banheiros químicos adaptados, à 

medida que a pessoa com mobilidade reduzida ou o cadeirante, possui plenos direitos assim 

como qualquer cidadão. Pelas razões citadas acima tenho certeza que esta Casa Legislativa, 

defensora das causas humanitárias, aprovará a presente proposição.  

  

Por essas razões é que aguardo, serenamente, o descortino de meus nobres pares na aprovação 

desse projeto. 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PRP 

 


