
Projeto de lei - lv5tgcg7

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: lv5tgcg7
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
03/05/2017
Projeto de lei nº 183/2017
Protocolo nº 1752/2017
Processo nº 353/2017
 

Autor: Dep. Guilherme Maluf

Dispõe sobre a instalação de fraldários,  para
uso  de  pessoas  com  necessidades  especiais,
mobilidade  reduzida  e  idosos,  em  locais
públicos ou de uso coletivo, no Estado de Mato
Grosso.

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 públicos ou privados destinados ao uso coletivo, localizados no Estado de Mato
Grosso, em que haja uma circulação de mais de quinhentas pessoas por dia, deverão dispor de pelo menos
um fraldário destinado ao uso de pessoas portadora de necessidades especiais, mobilidade reduzida e
idosos.

§ 1° Para efeitos desta Lei, fraldário se caracteriza como um ambiente reservado que disponha de
mesa para troca de fraldas, lavatório, vaso sanitário, ducha higiênica e produtos destinados à
higienização, de acordo com a regulamentação.

§ 2º Os fraldários deverão ser instalados em locais reservados próximos aos banheiros, quando não
houver esse equipamento instalado tanto no banheiro feminino como no masculino, cujo acesso seja
livre a todos os usuários

Art. 2º Para a concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação, o estabelecimento deverá
comprovar que está cumprindo o disposto no caput do Art. 1°.

Art. 3º Os estabelecimentos públicos ou privados destinados ao uso coletivo, localizados no Estado de Mato
Grosso, em que haja uma circulação de mais de quinhentas pessoas por dia terão o prazo de 6 (seis) meses
a partir da regulamentação desta lei para adaptar as suas instalações.

§ 1º Em caso de descumprimento da exigência contida no artigo 1º desta lei serão aplicados aos
proprietários dos estabelecimentos advertência, a qual, se desatendida, será seguida de multa de 150
UPFs.

§ 2º Na reincidência, a infração será punida com o dobro da penalidade e, a cada reincidência



subsequente, aplicar-se-á multa correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por
cento) sobre o seu valor.

§ 3º Entende-se por reincidência a nova infração, violando a mesma norma e cometida pelo mesmo
infrator, dentro do prazo de 1 (um) mês, contados da data em que se tornar definitiva,
administrativamente, a penalidade relativa à primeira infração.

Art. 4º A presente Lei não se aplica aos estabelecimentos onde a legislação vigente não obriga a instalação
de banheiros públicos.

Art. 5º Esta Lei será regulamentada nos termos do artigo 38-A da Constituição Estadual.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação de fraldários para uso de pessoas portadoras de
necessidades especiais, mobilidade reduzida e idosos.

Atualmente, os fraldários existentes nos espaços públicos buscam apenas atender a bebês e tem sua
praticidade amplamente reconhecida.

No decorrer dos anos, tem-se lutado pela inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais,
mobilidade reduzida e idosos para o melhor convívio em sociedade.

Tais conquistas ainda estão longe de resolver todos os problemas desses cidadãos e muitas delas ainda não
foram concretizadas, apesar de terem sido regulamentadas. Entre as medidas que foram implementadas,
uma delas foi a exigência de banheiros acessíveis nos prédios públicos e privados destinados ao uso
coletivo. Esses banheiros já fazem parte da maior parte dos estabelecimentos no país.

Acontece que essa solução não contempla totalmente a classe de cidadãos descritas neste projeto, uma vez
que vários deles fazem o uso de fraldas e que necessitam de um local adequado e equipado para a troca
das mesmas. É difícil estimar a quantidade de benefícios deste projeto, uma vez que a utilização de fraldas
demanda cuidados constantes e a observação de procedimentos que não só visam a manutenção da higiene
do usuário, mas principalmente sua saúde.

Essas pessoas quando se encontram em lugares públicos e não tem condições de fazer a troca das suas
fraldas, pelo fato do local não possuir fraldários para adultos, podem ter comprometida sua saúde, bem como
o desconforto que passam. Esse projeto dará mais dignidade para esses cidadãos, tendo em vista o dever
constitucional desta nobre Casa de garantir seus direitos como saúde, ao lazer e principalmente à dignidade
humana, também assegurados na Carta Magna.

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos pra a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências, busca proporcionar a essas pessoas condições para alcançarem e utilizarem, com segurança e
autonomia, os espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os sistemas e
meios de comunicação.

Entre outras medidas, a Lei prevê a eliminação de barreiras e obstáculos que limitem ou impeçam o acesso,
a liberdade de movimento e a circulação com segurança dessas pessoas.

O capítulo da citada norma que trata da acessibilidade nos edifícios públicos e de uso coletivo prevê que a
construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados a esse uso deverão ser
executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 3 portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, observando-se a questão da reserva de vagas em estacionamentos, dos obstáculos e
barreiras arquitetônicas em vias e no interior de edifícios públicos, de itinerários acessíveis a todas as
dependências dos edifícios e, por fim, dos banheiros acessíveis, que devem possuir equipamentos e
acessórios que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Não há, de fato, qualquer referência a trocadores em banheiros para pessoas com deficiência em prédios de
grande circulação, como shoppings, clínicas, hospitais, aeroportos, terminais de ônibus. A Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015, também não faz alusão à questão básica e de extrema importância que é a necessidade de um local
apropriado para a troca de fraldas.

A instalação de fraldários para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e para os idosos vem
atender à demanda desses cidadãos e de seus acompanhantes ou cuidadores, que se veem frequentemente
em dificuldades para a realização de trocas, já que os equipamentos com essa finalidade tradicionalmente
encontrados em edifícios de grande circulação são destinados apenas aos bebês. A obrigatoriedade contida
na proposta corrige esse vácuo na legislação.



A exigência de tais espaços é uma questão de proteção e integração social das pessoas deficientes e dos
idosos e uma forma de incluí-los com dignidade na vida em sociedade.

Em consonância com o art. 39 da Constituição Estadual, a iniciativa de lei que verse sobre a matéria de que
trata o projeto em tela é permitida a parlamentar.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submeto aos nobres pares a presente
proposta a qual solicito o devido apoio para sua analise e aprovação.     
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