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DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE QUE
OS  HIPERMERCADOS,  SUPERMERCADOS  E
ESTABELECIMENTOS  CONGÊNERES
ADAPTARÃO  10%  (DEZ  POR  CENTOS)  DOS
SEUS  CARRINHOS  DE  COMPRAS,  PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS
COM  DEFICIÊNCIA  OU  COM  MOBILIDADE
REDUZIDA.

        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 Hipermercados, Supermercados e estabelecimentos congêneres adaptarão  10% (dez por
centos)  dos seus carrinhos de compras, para atender as necessidades das crianças com deficiência ou com
mobilidade reduzida, que estejam no interior do estabelecimento a fim de realizar compras com a família.

Art. 2º - Para os fins desta Lei ficam estabelecidas as seguintes definições:

I - supermercados - estabelecimento comercial de autosserviço onde se exibem à venda mercadorias
variadas, com área de vendas superior a 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, média de 7.000
(sete mil) itens à venda e número de check-outs entre 2 (dois) e 30 (trinta);

II - hipermercados - estabelecimento comercial de autosserviço onde se exibem à venda mercadorias
variadas, com área de vendas superior a 5.000 (cinco mil) metros quadrados, média de 45.000 (quarenta e
cinco mil) itens à venda e número de check-outs superior a 50 (cinquenta).

III – criança: para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, conforme disposto na
lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990;

IV - deficiência ou mobilidade reduzida: a que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade
de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo;



Art. 3º - No caso de não haver nenhuma unidade disponível dos carrinhos adaptados, a solicitação poderá
ser feita no balcão de informações ou a qualquer funcionário do estabelecimento.

Art. 4º  - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores a:

I - notificação por escrito;

II - após a notificação e persistindo a infração, será aplicada multa de 200 (duzentas) Unidades Padrão Fiscal
de Mato Grosso – UPF/MT, dobrada em caso de reincidência.

Art. 5º - Aos órgãos de defesa do consumidor caberá fiscalização do cumprimento desta lei.

Art. 6º - O valor arrecadado com a aplicação das multas será integralmente repassado ao Fundo para a
Infância e a Adolescência – FIA.

Art.  7º  - Os estabelecimentos terão seis meses para se adequarem ao disposto nesta lei.

Art., 8º  -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei representa para as crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, a
possibilidade de participarem das atividades em família, momentos tão importantes para a formação
emocional das crianças, ainda mais, destas que sofrem com estas necessidades especiais.

Pensando nas dificuldades dessas famílias e crianças, que apresentamos essa proposição legislativa, uma
vez que já existe em nossa capital, alguns estabelecimentos, fornecendo aos seus clientes esses carrinhos
de compras adaptados, facilitando demais a locomoção dessas crianças com suas famílias em compras, o
que traz ainda mais, aproximação entre cliente e supermercado.

Ao contrário da cadeiras tradicionais, com assento embutido, a adaptada facilita a colocação e retirada da
criança deficiente conforme imagem abaixo:

De acordo com a última pesquisa do Censo 2010, no Brasil, cerca de 23,92% da população possui alguma
deficiência, sendo 65,74% homens e 34,26% mulheres.

Considerando que a saúde é um direito fundamental previsto no art. 6º, caput, e no art. 196 e seguintes da
Constituição Federal de 1988, reforçado pela adesão e ratificação de Tratados internacionais, e que possui
como um dos fatores determinantes e condicionantes a alimentação, cabe ao Poder Público assegurar
condições para solucionar esse problema da população.

Acerca do tema, preceitua também o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). A criança
goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo dever do Poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à dignidade, entre
outros. Ademais, em seu art. 7º, o estatuto dispõe que a criança tem direito à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,
em condições dignas de existência.

Desse modo solicito o apoio dos nobres pares para aprovação dessa proposição de grande relevância e
alcance social.
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