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“Dispõe sobre a obrigação dos 
estabelecimentos que utilizam senhas de 
atendimento ao público a disponibilizarem 
aviso sonoro para pessoas com deficiência 
visual”.  
 

O Prefeito Municipal de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:  
 
Art. 1°. Os estabelecimentos que utilizam senhas de atendimento 
ao público, situadas no Município de Alto Garças – MT, deverão 
distribuir senhas sonoras no serviço de atendimento ao cliente ou 
ao funcionário responsável devera informar a pessoa com 
deficiência visual qual é a sua senha. 
 
Parágrafo Único: As senhas também deverão ser anunciadas por 
serviços de som no momento da chamada. 
 
Art. 2º. Os estabelecimentos tem o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da publicação desta lei, para adaptarem – se às 
disposições. 
 
Art. 3º. Esta Lei será regulamentada pelo Executivo Municipal. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes 
Teixeira (Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto 
Garças – MT, em 16 de março de 2020.  
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JUSTIFICATIVA 
 

 
O Projeto de Lei em epigrafe dispõe sobre a obrigação dos 

estabelecimentos que utilizam senhas de atendimento ao público a 

disponibilizarem aviso sonoro para pessoas com deficiência visual. 

Pessoas com deficiência visual enfrentam diversos problemas 

referente a falta de acessibilidade em órgãos estatais e da iniciativa 

privada, visto que ao pegarem uma senha em estabelecimentos que 

utilizam esse serviço, precisam muitas vezes perguntar à uma 

terceira pessoa qual número está sendo chamado, visto não 

possuírem a visão para enxergarem o visor. 

O presente projeto tem o objetivo de garantir a acessibilidade à 

essas pessoas para que possam utilizar tais serviços com 

segurança e autonomia, uma vez que o Poder Público tem o dever 

de providenciar os meios necessários ao pleno exercício da 

cidadania a toda a população, bem como a sua dignidade humana, 

previsto na Constituição Federal. 

 As pessoas com deficiência possuem necessidades diferentes 

e cabe a todos os integrantes da sociedade lutar para que a 

inclusão social e a acessibilidade sejam uma realidade. 

Por todo o exposto, se espera o apoio dos Nobres Pares, pois 

entende-se que há elementos suficientes que corroborem um 

posicionamento favorável no sentido da aprovação do presente 

Projeto de Lei. 
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