
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001612/2020

Altera a Lei nº 16.980, de 21 de julho de 2020,
que dispõe sobre o caráter educativo e sobre a
acessibilidade na publicidade governamental
de órgãos e entidades da Administração
Pública direita e indireta no âmbito do Estado
de Pernambuco, de autoria dos Deputados
Isaltino Nascimemto e Clodoaldo Magalhães,
a fim de acrescentar dispositivo que garante a
representatividade de pessoas com deficiência
na publicidade governamental.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.980, de 21 de julho de 2020, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art. 4º-A. Na publicidade governamental de órgãos e entidades da
Administração Pública direta e indireta do Estado de Pernambuco, em que
for necessária a exposição visual de pessoas, deverá ser assegurada a
representatividade de no mínimo 1 (uma) pessoa com deficiência. (AC)

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica à publicidade
governamental em que houver no mínimo 2 (duas) pessoas em exposição
visual.” (AC)

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

Justificativa

     O presente Projeto de Lei objetiva alterar a Lei Estadual nº 16.980, de 21 de julho de 2020,
a fim de acrescentar dispositivo que garanta a representatividade de pessoas com deficiência
na publicidade governamental de órgãos e entidades da Administração Pública direita e
indireta.

     De acordo com o IBGE, cerca de 23% da população apresenta algum tipo de deficiência. O
que significa que 45,6 milhões de brasileiros declararam ter ao menos um tipo de deficiência,
conforme consta no senso de 2010.



     A Constituição Federal trata da igualdade material das pessoas em seu art. 5º, no entanto,
em alguns momentos excepciona essa regra, pois reconhece que determinados grupos de
pessoas merecem uma proteção especial. Um exemplo disso são as pessoas com deficiência,
cuja proteção tem sua justificativa na recomposição da desigualdade socioeconômica
estabelecida a partir de processos históricos de exclusão social.

     Prova disso são os resultados obtidos pelo IBGE no Censo 2010, o qual revelou que há
diferença significativa no nível de escolaridade entre pessoas com deficiência e a população
geral: 61,1% da população com 15 anos ou mais, com deficiência, não têm instrução ou tem
apenas o fundamental incompleto. Esse porcentual cai para 38,2% para as pessoas sem
deficiência.

     No mercado de trabalho também há diferenças importantes. Dos 45,6 milhões de
deficientes que estão em idade ativa, 53,8% estão desocupados ou fora do mercado de
trabalho.

     A exposição dos dados demonstra necessidade de inserção dessas pessoas em políticas
públicas afirmativas, fato esse que justificou a própria elaboração e aprovação da Lei Estadual
nº 16.980.

     Promover ações de visibilidade social contribui para o empoderamento de pessoas com
deficiência e para a desconstrução dos preconceitos estabelecidos em relação a elas. Daí a
importância do nosso Projeto de Lei, vez que a presença de pessoas com deficiência na
publicidade governamental ajudará a retirar esses cidadãos da invisibilidade e demostrará à
sociedade o seu verdadeiro potencial social, político e econômico, chamando atenção dos
gestores públicos e/ou privados da necessidade de inserir essa parcela expressiva da
população em seus processos.

     Ressaltamos, por fim, que a competência legislativa para a propositura do presente Projeto
de Lei 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 novas atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     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.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres



Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 21 de Outubro de 2020.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 10ª, 11ª comissões.


