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Disp6e sobre a disponibilizag5o de brinquedos adaptados
para crian?as com deficiencia em locals pdblicos e
privados de lazer.

0  PREFEITO DO  MUNICIPIO  DE JACAREI,  USANDO  DAS

ATRIBUIGOES QUE  LHE  SAO CONFERIDAS  POR LEI,  FAZ

SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU  E ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1° Os playgrounds infantis instalados em estabelecimentos

de ensino,  parques,  clubes,  shopping centers e areas de lazer,  ptlblicas ou  privadas,  no

Municipio de Jacarei, deverao disponibilizar brinquedos adequados para o uso de criangas

com deficiencia.

§ 1° Os  brinquedos de que trata o caput deste artigo deverao

ser  adequados  as  necessidades  de  criangas  com  deficiencia  e  instalados  por  pessoas

devidamente  capacitadas,  que  deverao  seguir as  normas  de  seguranga  da Associagao

Brasileira de Normas T6cnicas -ABNT.

§   2°   Para  fins   de   cumprimento   desta   Lei,   os   playgrounds

deverao seguir a seguinte proporgao:

I  -  Playgrounds  com  ate  5  (cinco)  brinquedos,  devem  disponibilizar  ao  menos  1   (urn)

brinquedo adaptado para criangas com deficiencia;

11  -Playgrounds  com  6  (seis)  a  10  (dez)  brinquedos,  devem  disponibilizar  ao  menos  2

(dois) brinquedos adaptados para criangas com deficiencia;

§ 3° A disponibilizagao de brinquedos adaptados nos parques

e  areas  pdblicas  de  lazer  sera  feita  de  forma  gradativa,  na  medida  da  disponibilidade

financeira do  Poder Executivo;
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§ 4° As areas privadas de lazer terao o prazo de 2 (dois) anos,
contados da publicagao desta Lei, para se adequarem as disposig6es aqui previstas.

Art.  20 Nos  locais a que se refere o art.1° desta  Lei,  deverao

ser afixadas placas com a seguinte informagao:

"Entretenimento   infantil   adaptado   para   integragao   de

crianeas com e sem deficiencia. "

Art. 3° Fica  revogada a  Lei  Municipal n° 5.987/2015.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica?ao.

Camara  Municipal Jacarei,  30 de maio de 2018.

ADERBAL SODRE

Vereador - PSDB

AUTOR: VEREADOR ADERBAL SODRE
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JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de assegurar o direito de todas as crianeas, esta Lei, de acordo com a

Constituigao Federal,  disposto no artjgo 50,  caput,  diz que "Todos somos iguais perante a  Lei",

ou seja,  nao ha diferenga entre os seres humanos,  principalmente as crianeas, entre elas a

normal e a especial, e por isso, todas elas devem ter o seus direitos assegurados,  inclusive o de

brincar,  para garantir diversos beneficios,  dentre eles,  permitir o autoconhecimento,  estimular as

competencias, gerar resiliencia,  melhorar na ateneao e concentragao,  na expressividade e

criatividade,  aprender a viver em sociedade e muitos outros;  esse ato 6 urn direito garantido pelo

Estatuto da Crianga e do Adolescente,  assim como disp6e o artigo  16.

Para que "o brincar" da crian?a se tome eficiente, e necessario urn ambiente adequado,

com  protegao,  seguranea e acessibilidade,  ainda que,  as criangas com algum tipo de deficiencia,

precisam de urn maior cuidado quanto a adaptaeao de urn ambiente em que possam usufruir

deste espa?o da mesma forma que outra crianea sem deficiencia faz, garantindo assim,  a

igualdade entre elas.

As crian?as portadoras de algum tipo de deficiencia,  muitas vezes se sentem excluidas do

meio social; entre eles,  a sua area de lazer,  onde nao consegue brincar com  outras crian?as por

possuir limitag6es.  Extinguindo esse fato,  este projeto de lei  p6e a salvo a inexistencia de

desigualdade social entre as crianeas, criando entao,  brinquedos adaptados para aquelas com

restrig6es, de modo que se interajam  no meio social entre as outras.

De acordo com os dados do lBGE de 2014, cerca de 23,9% da populagao (de 4 a  17 anos),

possui algum tipo de deficiencia;  vale ressaltar que esses indices sao de criangas que ja

nasceram com a deficiencia,  ainda que, tambem se encontram aquelas que adquirem ao longo

da vida;  o que se pode entender, que ao longo desses anos,  esse indice s6 aumentou, assim

como a populaeao.

A NBR -9050/2004 da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Tecnicas), e a norma que

tern como objetivo a adequaeao certa para os brinquedos adaptados, tratando da acessibilidade

e,  definindo que urn espa?o s6 6 considerado acessivel quando pode ser utilizado por todas as
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pessoas,  independemente de suas limitag6es. Ainda que o Decreto Federal n° 3.298/99 poe a

salvo no seu  inciso Ill, sobre a inclusao da pessoa portadora de deficiencia em todas as

inciativas governamentais,  relacionadas a sai]de,  a assistencia social,  ao esperte e lazer,  alem

de outras.

Portanto,  ressalto de suma importancia a acessibilidade nos brinquedos para as criangas

especiais, dando assim,  a igualdade e a dignidade de uma crianga, junto de seu bern-estar em

convivio  social.

E com essa apresentagao, que defendemos a ideia de aprovagao dos nobres

pares, dessa forma, agradecemos.

Camara Municipal de 30 de maio de 2018

ADERBAL SODRE

Vereador -PSDB
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LEI    N°    5.987/2015

Disp6e sobre a obrigatoriedade de instalagao de brihquedes
adaptados, em areas pGblicas e em propriedades privad±s de
usa   poblico,   para  criangas   portadoras  de  necessidades
especiais.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRiBuieoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR  LEI,  FAI

SABER    QUE   A   CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°   Os  playgrounds  instalados  em  pragas, jardins,  parques,

clubes,  shopping  centers e areas de lazer ptlblicas deverao conter brinquedos   adaptados  para

criangas com deficiencia.

§ 1°  A16m dos equipamentos estabelecidos no capuf deste artigo,

os  locais  mencionados devefao,  quando for o caso,  ter brinquedos adaptados  para  atender as

criangas com deficiencia visual, tais como jogos de tabuleiro e baralhos tateis.

§  2°     Os  playgrounds  instalados  em  areas  de  lazer  publicas

deverao  conter  no  minimo  20%  (vinte  por cento)  de  brinquedos  adaptados  para  criangas  com

deficiencia.

Art. 2°   As pra?as,  parques,  clubes e locais afins deverao ainda

ter  em  suas  estruturas  acessibilidade  para  atender  as  pessoas  com  deficiencia,  dentro  dos

padr6es da Associaeao Brasileira de Normas T6cnicas -ABNT.

Art. 3°  As despesas com a execueao desta lei correfao por conta

das dotag6es oreamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art. 4°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl,  27 DE OUTUBRO DE 2015.

HAMILTON  RIBEIRO MOTA

Prefeito Municipal

AUTOR: VEREADOR ROGERIO TIMOTEO.
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