
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2267/2021

Altera a Lei nº 16.903, de 3 de junho de 2020, que assegura o atendimento prioritário de idosos e
demais pessoas consideradas grupo de risco do Covid-19 pelas instituições financeiras, no
âmbito do Estado de Pernambuco, originada de projeto de autoria do Deputado Wanderson
Florêncio, a fim de ampliar os seus efeitos para estabelecimentos públicos ou privados com
ampla circulação e aglomeração de pessoas.

TEXTO COMPLETO

     Art. 1º A Lei nº 16.903, de 3 de junho de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica determinada a prioridade e celeridade no atendimento à pessoa idosa, em
conformidade com a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, e às demais
pessoas consideradas grupos de risco do Covid-19, nas instituições financeiras, casas
lotéricas e estabelecimentos públicos ou privados em que haja ampla circulação ou
aglomeração de pessoas, situados no Estado de Pernambuco.” (NR)

“Art. 2º ...............................................................................................

.............................................................................................................. 

III - se possuir alguma comorbidade: laudo ou atestado médico que identifique a
enfermidade, assinado pelo médico.” (NR) 

“Art. 3º Os estabelecimentos de que trata o art. 1º deverão disponibilizar todos os caixas
ou balcões de atendimento presencial para uso pela pessoa idosa, gestante ou com
comorbidade, por representarem grupos de maior risco de contágio e agravamento da
Covid-19.” (NR)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia Legislativa, cuja
competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194,
I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a
iniciativa é reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução normativa desta
iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem implicará na criação de
atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública.



     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que tange a
competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não foram incluídas nas
competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem como não incidam nas vedações
constitucionais que balizam a atuação dos entes federados, conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição
Federal.

    No mérito, a proposta objetiva ampliar os efeitos da Lei nº 16.903, de 3 de junho de 2020, para possibilitar que
o direito ao atendimento prioritário de pessoas que são grupos de risco da Covid-19 se dê em todos os
estabelecimentos públicos ou privados em que haja ampla circulação ou aglomeração de pessoas, em não
apenas em instituições financeiras e casas lotéricas. Esses espaços elevam as chances de disseminação e
contágio do vírus tanto quanto em agências bancárias e casas lotéricas. Estamos falando de supermercados,
lojas, terminais de ônibus, órgãos estaduais com atendimento ao público, etc.

     Esses locais também deverão disponibilizar todos os caixas ou balcões de atendimento presencial
para uso pela pessoa idosa, gestante ou com comorbidade, por serem indivíduos com riscos maiores de
terem complicações em decorrência da Covid-19.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto, solicito o
valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua aprovação.


