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 Considerando, que o Projeto de Lei nº 110/2018 foi aprovado pelo Plenário 

da Câmara Municipal de Marituba em 13 de dezembro de 2018, e encaminhado ao 

Prefeito Municipal para que, aquiescendo, o sancionasse; 

 Considerando, o decurso de prazo, sem o veto do Prefeito, ocorrendo sanção 

tácita, cabe ao Presidente da Câmara Municipal Promulgar nos seguintes termos: 

 

 

ATO DE PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 445/2019 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Marituba aprovou o Projeto de Lei nº 

110/2018 e o Prefeito Municipal, nos termos dos § 3º do art. 72 da Lei Orgânica do 

Município de Marituba, o sancionou tacitamente; eu, Presidente da Câmara 

Municipal, nos termos do § 7º do art. 72 da Lei Orgânica do Município de Marituba 

c/c os §§ 3º e 7° do art. 66 da Constituição Federal, PROMULGO a Lei Municipal 

nº 445, de 01 de março de 2019, que “Torna obrigatória a reserva de 5% (cinco por 

cento) de mesas e cadeiras para idosos, gestantes e pessoas com deficiência física, 

nas praças de alimentação do Município de Marituba e dá outras providências”.  

 

Câmara Municipal de Marituba, 01 de março de 2019. 

 

  

Ver. José Bonifácio Viana Barroso 

Presidente/CMM 
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LEI MUNICIPAL Nº 445/2019 

 

Torna obrigatória a reserva de 5% (cinco 

por cento) de mesas e cadeiras para 

idosos, gestantes e pessoas com 

deficiência física, nas praças de 

alimentação do Município de Marituba e 

dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA, Estado do Pará, aprovou e o seu 

Presidente, nos termos dos §§ 3º e 7º do art. 72 da Lei Orgânica do Município de 

Marituba c/c os §§ 3º e 7° do art. 66 da Constituição Federal, promulga a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º As praças de alimentação, galerias, restaurantes, lanchonetes, bares e afins, 

mantida pela iniciativa pública e privada, deverão destinar, no mínimo, 5% (cinco 

por cento) de mesas e cadeiras para uso prioritário de pessoas com deficiência física, 

idosos e gestantes. 

 

Parágrafo único. Os lugares reservados e mencionados no caput do art. 1º deverão 

ser identificados por avisos ou por alguma característica que os diferencie dos 

assentos distribuídos ao público em geral. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos alcançados pela presente lei deverão de igual forma, 

adaptarem-se para o acesso e uso para usuários de cadeira de rodas. 

 

§ 1º A adaptação referida no caput, consubstancia-se na instalação de rampas e 

elevadores, de portas cuja largura comporte a passagem de cadeiras de rodas. 
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§ 2º Estarão desobrigados ao cumprimento da presente lei, total ou parcialmente, 

aqueles estabelecimentos que apresentam laudo técnico firmado por profissional 

habilitado, comprovando a impossibilidade de adaptar-se para os fins previstos nessa 

Lei. 

 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio “Wilson Honorato de Almeida e Silva” 

Câmara Municipal de Marituba, em 01 de março de 2019. 

 

 

 

 

Ver. José Bonifácio Viana Barroso 

Presidente/CMM 


