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“Dispõe sobre a obrigatoriedade de ser reservado, no 

mínimo, 5% (cinco por cento) de mesas e assentos nas 

praças de alimentação em centros comerciais, 

estabelecimentos de ensino, shopping e supermercados 

para deficientes, idosos, obesos, gestantes, pessoas com 

crianças de colo e pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida, e dá outras providências.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal, no exercício de suas atribuições legais, faz 

saber que a Câmara de Vereadores aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei, 

 

Art. 1º - No Município de São Sebastião, os centros comerciais, shopping, 

estabelecimentos de ensino e supermercados que possuírem as chamadas praças de 

alimentação, terão de destinar a reserva de assentos e mesas, nos termos e nas 

porcentagens estabelecidas nesta Lei, a todas as pessoas idosas, obesas, gestantes, pessoas 

com crianças de colo e pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, incluindo a 

considerada temporária ou permanentemente. 

§ 1º Os assentos e mesas de que trata o “caput” deste artigo serão reservados 

com observância da proporção de 5% (cinco por cento) ou o número inteiro imediatamente 

superior, com base no resultado calculado em tal porcentagem, independentemente do 

número de lugares disponibilizados nas praças de alimentação, com um número mínimo de 02 

(dois) lugares. 

§ 2º O cálculo da porcentagem a que se refere ao § 1º será sempre realizado a 

partir do número total de assentos existentes em cada praça de alimentação. 

§ 3º Os assentos e mesas reservados nos termos desta Lei deverão ser 

posicionados em local de fácil acesso, de forma a garantir a maior comodidade aos seus 

beneficiários. 

§ 4º Entende-se por pessoa idosa aquela que comprovar 60 (sessenta) anos de 

idade ou acima. 
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Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais mencionados no artigo 1º da presente Lei 

terão o prazo de 90 (noventa) dias para se adequar às suas disposições. 

Art. 3º - Os lugares reservados para o cumprimento ao disposto nesta Lei deverão 

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

destinados ao público em geral, devendo ser afixados em local de grande visibilidade, com 

placas e/ou adesivos indicativos, para a fácil localização. 

Art. 4º - O Poder Executivo, através de Decreto, poderá editar e definir normas 

complementares necessárias à execução dessa Lei, prevendo sua ampla divulgação. 

Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo, impor as sanções legais decorrentes do 

descumprimento desta Lei. 

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 

máximo 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

São Sebastião, 29 de agosto de 2017. 

 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 


