
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 03 DE 31 DE JANEIRO DE 2022

“DISPOE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DO FORNECIMENTO, PELAS 
BANCARIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA 
UTILIZAQAO DE PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIENCIA FISICA E IDOSA, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”.

AGENCIAS

Art. 1° E obrigatorio a disponibilizagao de no mmimo 2 (duas) cadeiras de 
rodas, no ambito do municipio para a utilizagao de pessoas portadoras de 
deficiencia fisica e pessoas com dificuldade de locomogao por parte das agendas 
bancaria, para utilizagao de pessoas portadoras de deficiencia com uso exclusive no 
periodo de seu atendimento;

Art. 2° O fornecimento das cadeiras de rodas, a que aduz o artigo anterior, 
sera gratuito e com onus exclusivamente para as agendas bancarias;

Art. 3° As agencias bancarias deverao afixar cartazes dentro dos seus 
estabelecimentos indicando o local onde serao fornecidas as cadeiras de roda aos 

usuarios.

Art. 4° O descumprimento no disposto no artigo 1° ensejara na aplicagao de.

I - Notificagao para atendimento desta lei.
II - Multa de 100 (cem) a 500 (quinhentas) UFESPs, em favor do municipio.
III - Em caso de reincidencia a multa sera dobrada.

Art. 5° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art. 6° Revogam-se as disposigoes em contrario.
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Estado de Sao Paulo

JUSTIFICATIVA

De acordo com o Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, sao 45 milhoes 

de brasileiros que tem algum tipo de deficiencia, isso equivale a 25% da populagao, 

atualmente existem normas tecnicas como a NBR 9050 criada pela ABNT, onde traz 

uma serie de exigencias para o atendimento da acessibilidade aos usuarios, diante 

desse numero estatlstico de usuarios com algum tipo de deficiencia e a necessidade 

comum de acesso a instituigdes bancarias, fica exposto ao bem comum dos clientes 

que necessitam de acesso especial, o fornecimento de cadeiras de rodas durante o 

periodo de atendimento nas agendas.
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Cajamar, 16 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente

Em Cumprirnento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interne, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei de n° 02/2022; Projeto de Lei de n° 03/2022; Veto Total n° 17/2021; Veto 
Total n° 18/2021 e Veto Total n° 19/2021.

Sem outro motivo, aproveitarnos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

/

SAULO AN ODRIGUES
President!

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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