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Dispõe sobre a vedação de qualquer forma de
discriminação no acesso aos elevadores de
todos os edifícios públicos ou particulares,
comerciais, industriais e residenciais
m ultifamilia res.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art' Le Fica vedada, no Estado do Amazonas, qualquer forma de discriminação em virtude de
raça, sexo, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, idade, porte ou
presença de deficiência ou doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores de
todos os edifícios públicos ou particulares, comerciais, industriaís e residenciais multifamiliares.

Parágrafo único - Os responsáveis legais pela administração dos edifícios citados no cqput
deste artigo ficam autorizados a regulamentar o acesso a esses imóveis, assim como a circulação
dentro deles e o uso de suas áreas de uso comum e abertas ao uso público, através de regras gerais
e impessoais não discriminatórias.

Art' 2e Fica estabelecido que, para maior conforto, segurança e igualdade entre os usuários,
o elevador social é o meio normal de transporte de pessoas que utilizem as dependências dos
edifícios, independentemente do estatuto pelo qual o fazem e desde que não estejam deslocando
cargas, para as quaís podem ser utilizados os elevadores especiais.

Art.3s Para garantir o disposto no art. 1e, iica determinada a obrigatoriedade da colocação
de avisos no interior dos edifícios, a fim de se assegurar o conhecimento da presente lei.

5ls os avisos de que trata o caput deste artigo devem configurar-se em forma de cartaz,
placa ou plaqueta com os seguinteq dizeres: "É vedada qualquerforma de discriminação em virtude
de raça, sexo, cor, origem, orientação sexual, identidade de gênero, condição social, idade, porte ou
presença de deficiência ou doença não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores deste
edifício."

5 2e Fica o responsável pelo edifício, administrador ou síndico, conforme for o caso,
obrigado no prazo de 60 dias a partir da publicação desta lei, a colocar na entrada do'edifício e de
forma bem visível o aviso de que trata o caput deste artigo.

Art' 4e Recomenda-se ao Poder Público desenvolver ações de cunho educativo e de combate
à discriminação racÍal, de cor, sexo, origem, orientação sexual, identidade de gênero, idade,
condição social, doença não contagiosa por contato social, de porte ou presença de deficiência ou

t



*::y.:.T]A_LEGtsLAilvA Do EsrADo Do AMAzoNAs
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JOANA DARC

qualquer outro típo de preconceito nos serviços públicos e demais atividades exercidas no Estado,
conforme o disposto no artigo 2o4,1, da constituição Federal e artigo 4e, ll, lll e lv da Lei Federal ne
8.742, de L993.

Art.5s Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS , 04 de abríl
de 2019.

ual - PR

J

Deputada E

2



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUALJOANA DARC

JUSTIFICATIVA

lnicialmente, salienta-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54
da Constituição Estadual do Amazonas.

A República Federativa do Brasil tem comum um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa
humana e constitui-se em seu objetivo fundamental a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação,
conforme dispõe o art. le, lll e art.3e, lv, da constituição Federall.

Senhores Deputados, vivemos num Estado Social Democrático de Direito onde se busca a
igualdade material para que a justiça seja feita. A tarefa do Estado deve ser no caminho de um
comprometimento com a realização efetiva dos direitos fundamentais, redução das desigualdades
sociais e com a promoção do bem de todos. Não se pode conceber uma sociedade democrática de
direito sem que para tanto se assegure uma efetiva igualdade entre raças e gêneros no mercado de
trabalho e na vida em geral, princípios básicos da dignidade humana. A Constituição Federal é o
único instrumento jurídico que resguarda os direitos desses cidadãos, que tem por fim impossibilitar
desigualdades fortuitas ou injustificadas.

lmportante destacar que, desde a Declaração dos Direitos Humanos, em L94g, a ideia de
direitos humanos conquistou espaços e vem sendo aprimorada pelas legislações pátrias de cada
localidade, tendo-se, por conseguinte, o papel dos direitos das mulheres, crianças, idosos, etnias
raciais, orientação sexual e identidade de gênero ocupado o centro de grandes debates e a sua
garantia nas legislações mundiais.

Nesse sentido, evidenciado o interesse público de que se reveste a iniciativa, entendo que o
Projeto de Lei deve contemplar a vedação de toda e qualquer discriminação de forma a assegurar o
respeito aos direitos humanos, bem como coibir qualquer prática que possa obstá-los, portanto,
conto com o indispensável aval dessa Casa de Leis.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 04 dC Abri|
de 20L9
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1Art. I's A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
lll - a dignidade da pessoa humana;
Art. 3e constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
lV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
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