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Torna obrigatória a reserva de lugares para uso
preferencial de pessoas com deficiência física,
idosos  e  gestantes,  em estabelecimentos  que
disponham de praça de alimentação, bem como
bares, restaurantes e similares.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Os estabelecimentos que disponham de praça de alimentação, bem como os bares, restaurantes e
similares, instalados no âmbito do Estado de Mato Grosso, deverão destinar no mínimo 5% (cinco por cento)
de seus lugares, para uso preferencial de pessoas com deficiência física, idosos e gestantes.

§ 1º Os lugares reservados para o cumprimento ao disposto nesta Lei deverão ser identificados por avisos
ou por alguma característica que os diferencie dos assentos destinados ao público em geral.

§ 2º Os assentos de que trata esta Lei, poderão ser ocupados normalmente pelo público em geral, desde
que a lotação dos demais lugares esteja excedida e não haja clientes preferenciais no momento da lotação.

§ 3º Havendo ocupação dos assentos na hipótese prevista no parágrafo anterior, os clientes preferenciais
terão prioridade na fila de espera, devendo ser acomodados no próximo lugar a ficar disponível.

Art. 2º Os estabelecimentos alcançados pela presente Lei deverão, de igual forma, adaptar-se para o acesso
e uso por pessoas com deficiência.

Parágrafo único A adaptação referida no caput consubstancia-se na instalação de rampas ou de elevadores,
de portas cuja largura comporte a passagem de cadeiras de rodas, e de aparelhos sanitários apropriados
para o uso de pessoas com deficiência.

Art. 3º Os estabelecimentos de que trata esta Lei terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
data da publicação para realizarem as devidas adequações.

Parágrafo único Transcorrido o prazo previsto no caput, os estabelecimentos que descumprirem o disposto
nesta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:



I - advertência, na primeira autuação;

II - multa de 05 (cinco) UPF, se não for sanada a irregularidade no prazo de trinta dias após a
advertência;

III - multa de 10 (dez) UPF, se não for sanada a irregularidade no prazo de trinta dias após a
aplicação da multa prevista no inciso II, sendo repetida mensalmente até que a irregularidade seja
sanada.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo tornar obrigatória a reserva de 5% (cinco por cento) dos lugares de
restaurantes, bares, similares, bem como todo e qualquer estabelecimento que disponham de praça de
alimentação, para uso preferencial de pessoas com deficiência física, idosos e gestantes.

A infinidade de barreiras arquitetônicas ainda existentes que promovem a exclusão das pessoas
consideradas especiais, por serem idosos, pessoas com deficiência ou gestantes, acontece diariamente.
Uma simples atitude pode fazer toda a diferença a respeito do entendimento, para que as pessoas com
deficiência possam exercer sua cidadania e usufruir de todos os serviços e equipamentos que a sociedade
oferece. A propositura desta lei visa beneficiar aos idosos, pessoas com deficiência e gestantes que
frequentam shopping centers e restaurantes e encontram dificuldades de acesso a mesas e cadeiras nas
praças de alimentação e que, muitas vezes, passam horas à espera de uma mesa, tornando obrigatória a
participação da iniciativa privada na consecução desse direito.

Tal proposição segue a mesma linha das legislações que reservam vagas em estacionamento para estas
pessoas, corrigindo assim, uma distorção, pois tais pessoas conseguem por exemplo, estacionar seus carros
nos estacionamentos de restaurantes porém ficam sem locais para se sentarem.

Com esta Lei, ampliamos os direitos que estas pessoas já tem com relação às  filas de bancos,
supermercados e estacionamentos privativos.

Merece destaque também a flexibilidade que buscamos dar à norma, uma vez que defendemos a reserva de
lugares para uso preferencial, e não obrigatório, assim, os estabelecimentos não sofrem prejuízos, visto que
poderão utilizar estes locais desde que no momento da lotação dos demais, não hajam clientes preferenciais.
E, se houver lotação e aparecerem tais clientes, os mesmos terão prioridade na fila de espera.

Na certeza de estarmos colaborando para a melhoria da qualidade de vida destas pessoas, contamos com a
colaboração dos Nobres Pares para a aprovação da matéria.
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