
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DO DEPUTADO ALVARO CAMPELO
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Autoria: Deputado Álvaro Campelo

Dispõe sobre a implantação de terminais de

autoatendimento, inclusive caixas

eletrônicos 24 horas, especialmente

adaptados ao acesso e uso por pessoas com

deficiência, que fazern uso de cadeiras de

rodas, e pessoas com nanismo, conÍorme
características atribuídas pelo Decreto 5.296

de 2004, da Presidência da República, que

especifica, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. Lo As instituições bancárias ficam, por meio desta Lei, obrigadas a adaptar,
em até 180 dias, seus pontos de autoatendimento - caixas eletrônicos e "bar:rcos 24

horas" -, de modo com que disponibilizem aos consumidores com deficiência física,
especialmente "nanismo e usuários de cadeiras de rodas", rÌos seguintes termos.

$ 1o Cada estabelecimento deve contar e disponibilizar, aos consumidores
abrangidos por esta lei, pelo menos 01 (um) terminal adaptado, conÍorme Normas
Técnicas de Acessibilidade da ABNT, estabelecidas na ABNT NBR 15250.

S 2'A implantação de que trata o "caput" deve ser observada nas dependências
internas dos estabelecimentos, bem assim nas respectivas áreas externas, sempre que
nestas existirem terminais de autoatendimento destinados ao público em geral.
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$ 3o Aplica-se o disposto nesta lei, ainda, a quaisquer estabelecimentos, ou
espaços de acesso e uso coletivo, públicos ou privados, em que sejam mantidos
terminais de autoatendimento de instituições bancárias, especialmente em:

L. Aeroportos;

2. Estações e terminais rodoviários;

3. "Shopping centers";

4. Hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres;

5. Postos de gasolina;

6. Clubes e condomínios;

7. Repartições públicas ou privadas.

Artigo 2" - A instalação e o funcionamento dos terminais de que trata esta lei
deverão atender às necessidades especiais dos respectivos usuários, garantindo-lhes
plena acessibilidade, com:

I - Comodidade;

II - Autonomia;

III - Segurança;

IV - Privacidade no uso;

V - Continuidade;

VI - Eficiência.

Artigo 3o - O horário de funcionamento dos terminais especialmente adaptados,
de que cuida esta lei, deve coincidir com o dos demais terminais existentes nos
estabelecimentos bancários e demais locais referidos no artigo Lo, inclusive, quando for
o caso, fora do expediente bancário.
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Artigo 4" - A inobservância do disposto nesta lei importará na aplicação de
multa, à instifuição financeira responsável, nos seguintes valores:

I - R$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de não implantação dos terminais
especialmente adaptados, no período fixado no caput do artigo 1o desta lei;

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de implantação de terminal em
desacordo com as disposições contidas nesta lei, ou no respectivo regulamento.

$ 1o - As multas de que trata este artigo serão:

1. Diárias;

2' Aplicadas em relação a cada estabelecimento, ou local referido no artigo 1o, em
que se constatar a irregularidade.

S 2'- Os valores das multas serão anualmente corrigidos pela variação do Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, ou, em caso de sua extinção, pela
variação do índice que o venha substituir.

$ 3'- Cabe ao Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor do Estado do
Amazonas (PROCON / A}ú) a fiscalização para o seu cumprimento e a aplicação da
penalidade de multa prevista no parágrafo anterior.

$ 4o - Os valores oriundos das multas aplicadas ernrazão de descumprimento(s),
serão revertidos ao Fundo Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, criado pela Lei
Ordinária no 3.432, de 1"5 de setembro de 2009;

Artigo 5" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em Manaus,12 de fevereiro de 2019.

//,
Campelo

Deputaìlo Es do Estado do Amazonas - PP
Assembleia Legislatioa do Estado do Amazonas
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IUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação deste Parlamento tem por
objetivo determinar a implantação de terminais de autoatendimento, inclusive caixas
eletrônicos 24 horas, especialmente adaptados ao acesso e uso por pessoas com
deficiência, que fazem uso de cadeiras de rodas, e pessoas com nanismo, conÍorme
características atribuídas pelo Decreto 5.296 de 2004, da Presidência da República, que
especifica, e dá outras providências.

Esta Lei tem como fundamento legal principal, dentre outros, o Decreto Federal no

6.949, de 25 de agosto de 2009 (Promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinado na sede da Organização das
Nações Unidas, em Nova York, em 30 de março de 2007, e ratiÍicada pelo Decreto
Legislativo Federal n" L86, de 09 de julho de 2008, que seguiu o procedimento do g 3o

do art. 5o da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional Federal no 45,

de2004), o Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 2004 (Regulamenta a Lei no

10.048, de 0B de novembro de 2000, e a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000), a Lei
Federal no 7,853, de 24 de outubro de 1989 (Dispõe sobre o apoio às pessoas com
deficiência e sua inclusão social), a Lei Ordinária no 3,432, de 15 de setembro de 2009
(Cria a Política Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência, o Fundo Estadual de
Apoio à Pessoa com Deficiência, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência do Amazonas), e o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990.

É certo que da adoção de tal providência derivarão inúmeros benefícios para essas
pessoas/ não apenas quanto à organização e desempenho de suas tarefas e obrigações
do dia-a-dia, mas também pata a afirmação de sua dignidade e autoestima.

Trata-se de indivíduos capacitados, intelectual e fisicamente, ao exercício das mais
variadas atividades, no campo pessoal e profissional, bastando, para tanto, que se
atente para as necessidades especiais que possuem. Por isso, o Poder Público e os
particulares que atuam na prestação de serviços devem propiciar a essas pessoas os
meios de desempenharem, autonomamente, tais atividades.

Convém ressaltar, que não se trata de criar um favor em prol d.esses cidadãos, mas,
verdadeiramente, de garantir o cumprimento de direitos que lhes são conÍeridos legal e
constifucionalmente.
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Cabe, finalmente, esclarecer, que é recomendável que a lei preveja expressamente
o atendimento das necessidades especiais das pessoas com nanismo, considerando o
enquadramento dado pelo Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, eue incluiu esses

indivíduos no rol das pessoas com deficiência.

A esse propósito, insta consignar que é considerada pessoa com nanismo o

homem que mede menos de 1,45 metros e a mulher com menos de 1,40 metros, na
idade adulta, e, conÍorme com a Associação de Pessoas com Nanismo do Amazonas
(Asnam), a cada 100 rnil paÍtos, uma criança nasce com nanismo no Brasil.

Pelas razões expostas, e considerando o interesse público e a relevância que
caracterizam a matéria, peço aos Nobres Pares seu indispensável apoio, a fim de que
seja aprovada esta proposição.

Deputado Es I do Estado do Amazonas - PP
Assembleia Legislatizta do Estado do Amazonas

Av. Mario Ypiranga Monteiro (antiga Recife),
Gabinete 214,
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