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Obriga as lojas de varejo e supermeÍcados atacadistas, a

disponibiJizar carrinhos de compÍa para atender às

necessidades de pessoas com deficiência no âmbito do
município de Cascavel. çÂt*,+nn toiUi{:1PÀL DE CA§CAIEL
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Protocolo
ACàmara Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, apÍova:

Att. L" Esta lei obriga as lojas de varejo e supeÍmercados atacadistas a disponibilizat
carrinhos de comptas com âssento de cadeirinha infantrl para crianças com deficiência ou
mobrlidade reduzrda, bem como carrinhos para possibjlitar sua uti)tzação por cadeirantes, flas

seguintes quantidades:

I - em estabelecimentos com ârea de vendas igual a de 1.000 m'z (mil meúos quadrados)
a 2.000 m2 (dois mil metros quadrados), 1 (um) carrinho para cada modalidade disposta no
câput;

II - em estabelecimentos com ârea de vendas açtma de 2.000 m2 (dois meúos
quadrados), 1 (um) catrinho parucada mobtlidade drsposta Íro câpuq

Att.2" Pata os fins desta Lei, consideram-se

I - lojas de varejo: teÍmo usado para desrgnar os setores de comércio que vendem
di.retamente paÍa os consumidores finais.

II - supermercados atacadistas: tem como foco principal a venda de mercadorias em
grandes quantidades, em ÍegÍ^ pata os comerciantes, sendo uma modalidade de

comercializaçã,o de produtos em grande escala.

Att. 3" O descumprimento do disposto nesta lei sujeitatá aos infratores a

I - notificação por esctito;

II - após a notthcaçáo e persistindo a infuação, será aplicada multa de 50 (cinquenta)
Unidades Fiscais do Município - UFM.

III - em caso de reincidência, a multa prevista no inciso anterior será aplicada em
dobro;
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Art. 4" Esta lei entÍa em vigor 180 dias após a sua publicação oficial.

José Neves Formighieri, 68" aniversário de Cascavel.
Em24 de janeiro de2020.

*rL
Hallberg

Vereador/PDT

Justificativa

O presente projeto tem poÍ finaüdade, obdgar as lojas de varejo e supermeÍcados
atacadistas a disponibiJizar catrirl.hos de compÍâs com assento de cadefuinha rnfanti, pan
crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como carinhos pata possibilitat sua

uú)tzaçáo por cadeirantes, conforme exemplos em anexo.
A necessidade em se teÍ um carrinho adaptado para cnanças com deficiência ou

mobrlidade reduzida e até mesma pú.^ cadeirantes impacta diretamente na vida destas pessoas

e seus famiüates, pois, por exemplo, o ato de fazer compras em um supeÍmercado é uma tarefa
rotrneira que faz parte do üaa üa das pessoas, potém muitas vezes se torna complicado devido
t falta de instrumentos que facilitem a execução destas.

Estas questões têm respaldo direto daLei n" 10.098, de 2000, que estabelece normas
getais e cdtédos básicos p^ta a ptomoção da acessibilidade das pessoas portadoras de

deficiência ou com mobiüdade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas

vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, nâ constÍução e reforma de edifícios e nos meios
de transporte e de comunicação.

Somado a isso a Convenção Intetnacional sobte os Direitos das Pessoas com
Deficiência, Decreto n" 6.949, de 25 de agosto de 2009, tem como objetivo pÍomover, pÍotegeÍ
e asseguÍaÍ o exercício pleno e eqütativo de todos os diteitos humanos e libetdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e pÍomoveÍ o respeito pela sua dignidade
inerente.

Na seara da competência, a Constituição Federal em seu art. 23 dispõe que é

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: "II - cuidar
da saúde e assistência pública, da ptoteção e gaÍaÍrtia das pessoas portadoras de
deficiência".
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De tal forrna, pelos motivos acima aptesentados e poÍ objetivar a maior pÍoteção ao

consumidoÍ, espero contaÍ com o apoio dos nobres Pares desta Casa de Leis, para apto.val a

presente propositura.
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