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Dispõe sobre a gratuidade de acesso de pessoas
com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida  em
espetáculos artísticos ou culturais e dá outras
providências.

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 É garantindo o acesso gratuito às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
independentemente de faixa etária, o acesso gratuito às casas de shows, cinemas, teatros, circos, praças de
esportes e em quaisquer ambientes onde sejam realizados espetáculos artísticos ou culturais.

Parágrafo único Considera-se pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida aquelas definidas
pela Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Art. 2º Para o exercício desse direito, o cidadão beneficiário, deverá apresentar identificação expedida por
entidade, legalmente constituída e em regular funcionamento, representativa de pessoas com deficiência.

Art. 3º É garantido à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, que tem o acesso gratuito aos
estabelecimentos relacionados no artigo primeiro desta Lei, todos os direitos assegurados aos demais
cidadãos, independente da forma de acesso.

Art. 4º É proibido aos estabelecimentos culturais, desportivos e de lazer, seus proprietários, funcionários,
prepostos, contratados, terceirizados ou quaisquer outros representantes, negar acesso gratuito às pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida.

§ 1º Considera-se negativa de acesso as seguintes condutas:

I – Recusar documento de identificação comprobatório da deficiência, conforme previsto em Lei;

II - Condicionar a gratuidade de acesso ao cumprimento de exigência sem previsão legal;

III - Omitir a real disponibilidade de ingressos, lugares ou vagas nos locais com o fim de impedir o acesso
gratuito;
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IV - Disponibilizar qualquer tipo de  promoção que exclua a participação e o acesso gratuito;

V – Utilizar quaisquer outros meios que dificultem, confundam ou impeçam o exercício do direito de que trata
esta Lei.

§ 2º O descumprimento do que estabelece esta Lei será apurado através de procedimento administrativo
realizado pelo Poder Executivo Estadual, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Art. 5º O descumprimento às disposições da presente Lei acarretam ao infrator a imposição, isolada ou
cumulativamente, das seguintes sanções:

I - Advertência, quando da primeira infração;

II - Multa de 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT);

III - Inabilitação, temporária ou definitiva, para contratar com o Poder Público Estadual;

Parágrafo único A aplicação da multa prevista neste artigo será ampliada em até 10 (dez) vezes o seu valor
em caso de reincidência.

Art. 6º Aos servidores públicos que no exercício de suas funções, por ação ou omissão, infringirem a
presente Lei, serão aplicadas as penalidades cabíveis nos termos dos seus respectivos estatutos, sendo a
infração aqui definida considerada como falta grave.

Art. 7º Os estabelecimentos referidos no caput do art. 1º deverão afixar cartazes, em local visível da
bilheteria e da portaria, informando a gratuidade de acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e os telefones dos órgãos de fiscalização.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura dispõe sobre a gratuidade do acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida nas casas de shows, cinemas, teatros, circos, praças de esportes e em quaisquer ambientes onde
sejam realizados espetáculos artísticos ou culturais.

Sobre a análise dos princípios constitucionais, em defesa da aplicabilidade direta do princípio constitucional
da igualdade para a garantia dos direitos fundamentais do portador de deficiência, constata-se que: a) o
tratamento dos direitos das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência tem como pressuposto o exame
da Constituição Federal de 1988, que se traduz no conceito de sistema jurídico aberto de regras e princípios
b ) as normas sobre direitos do portador de deficiência integram os princípios constitucionais gerais, e
constituem normas jurídicas positivamente vinculantes, notadamente em se tratando de direitos
fundamentais.

Ressalte-se que na Constituição Federal de 1988, os direitos fundamentais estão colacionados no Título II,
que trata dos direitos e garantias fundamentais, bem como em outros dispositivos espalhados pelo texto
constitucional, nos quais se verifique características de historicidade, universalidade, limitabilidade,
concorrência e irrenunciabilidade, próprias dos direitos fundamentais. Apesar dessa amplitude dos direitos
fundamentais, a esta propositura interessou mais os direitos sociais, definidos como direitos de igualdade de
caráter social.

Sobre a inclusão social, conclui-se que todos os indivíduos são sujeitos de direito à cultura, como forma de
aprimoramento intelectual, por se tratar de bem derivado do direito à vida. Não são raras as vezes em que
pessoas com deficiência têm os seus direitos básicos desrespeitados. Portanto, se de um lado a Constituição
Federal assegura a livre iniciativa, de outro determina que o Estado tome providências no sentido de garantir
o exercício efetivo do direito à cultura, legitimando a sua intervenção sobre o domínio econômico.
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Sendo estas as razões do presente Projeto de Lei, submetido à zelosa análise dos meus pares que, após os
estudos necessários, estou certo que o aprovarão, convertendo-se em norma de direito cogente.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Maio de 2019

 

Faissal
Deputado Estadual
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