
Camara  Municipal  de  Jacaref
PALACI0 DA LIBERDADE

PROJET0 DE LEI D0 LEGISLATIVO
N° 69, DE 10.12.2018

ASSUNTO:        PROJETO DE  LEI -DISP6E SOBRE O ATENDIMENTO PREFFRENCIAL EM
RGAOS  P¢BLICOS  E  INSTITUIcdES  FINANCEIRAS  DO  MUNIcipI0  DE

JACAREf E SUPLEMENIA A LEI FEDERAL N° 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE
2000, NOS TERMOS QUE ESPECIFICA.

AUTORA:          VEREADORA SONIA PATAS DA AMIZADE.

DISTRIBufDO EM: 11 DE DEZEMBRO DE 2018
PRE0 FATAL:
DISCUSSAO twlcA

Aprovado em Discussao Onica REJEITADO

Em...........de....„...de   2019 Em...........de...„„..de  2019

Presidente Presidente

Aprovado em 1. Discussao ARQUIVADO

Em...........de....„...de   2019 Em.„........de..„.....de   2019

Presidente Setor de Proposituns

Aprovado em 2. Discussao Retirado de Tramita€ao

Em........„.de.„......de   2019 Em...........de.........de   2019

Presidente Setor de Proposituras

Adiado em.„„.......de............de  2019 Adiado em......„....de...........de  2019

Para..„„....„de............de  2019Secretario-DiretorLegislativo Para.........„de............de   2019

Seoretalo-Diretor Legislativo

Encaminhado ds Comissdes mos: Prazo das Comissoes:



(.,,i

CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP

PALACIO 0A LIBERDADE

eto de Lei

"Disp6e sobre o atendimento preferencial em 6rgaos

pablicos e instituig6es financeiras do Municipio de
Jacarei e suplementa a Lei Federal n° 10.048, de 8 de

novembro de 2000, nos termos que especifica".

Art.  1° Os 6rgaos pdblicos municjpais, e instituig6es

financeiras, deverao dispensar atendimento preferencial e prioritario aos:

I.       Idosos, com idade igual ou superiora 60 (sessenta)

anos;

11.       Pessoas com deficiencia;

Ill.       Gestantes;

lv.       Lactantes;

V.       Pessoascom crianeasde colo;

Vl.       Pessoas com neoplasia maligna em tratamento de

quimioterapia ou radioterapia.

Art. 2° Os 6rgaos pdblicos municipajs e instituig6es

financeiras, deverao manter em local visivel de suas dependencias, cartaz com as

seguintes informag6es:

"IDOSOS, DEFICIENTES, GESTANTES, SENHORAS

coivi cRIANeAs DE COLO, LACTANTEs E

PACIENTES COM NEOPLASIA MALIGNA QUE

ESTEJAM EM TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA

OU RADIOTERAPIA, TEN ATENDIMENTO

PREFERENCIAL.

LEI MUNICIPAL No DE _I_I        „
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Pafagrafo tlnico: 0 cartaz referido devera te

minimo, dimens6es de 60 cm X 40 cm e possuir diagramagao de forma a permitir a

visualizagao nele contidas.

Art. 3° 0 descumprimento a esta Lei sujeita as

instituig6es financeiras as seguintes sang6es:

lE       Advertencia, na primeira ocorrencia;

11.       Multa de 100 (cem)Valores de Referenciado

Municipio (VRM), em caso de reincidencia;

Art. 4° 0 descumprimento a esta Lei por parte de

agentes pdblicos municipais, os sujeita a legislagao especifica.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias ap6s

a sua publicagao.

Art. 6° Revoga-se a lei n° 3.515, de 20 de maio de

1994 e Lei n° 3.949, de 23 de abril de  1997.

Camara Municipal de Jacarei, 05 de dezembro de 2018

`.                                  .`                                                     :.:`-

(S6nia Patas da Amizade)
Vereadora - Lider do PSB

Autora: Vereadora S6nia Patas da amizade
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JUSTIFICATIVA

A  lei  de  preferencia  das  filas  foi  promulgada  em  2000  oriunda  do

Projeto  n.°  3.403/1992,   revolucionando  a  sociedade  brasi[eira  em  direitos  a

epoca,  com  isso,  trouxe  acessibilidade  e  inclusao  ao  rol  de  pessoas  que  ja

enfrentavam   muitas  dificuldades  em   sua  vida  cotidiana  devido  a   intimeras

condig6es. Os primeiros a possuirem prefetencia foram as pessoas portadoras

de deficiencia fisica,  os  idosos com  idade  igual ou superior a sessenta e cinco

anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por criangas de

colo.  Foi uma lei criada em parcelas,  ao qual gradativamente iam se ampliando

as medidas de acessibilidade e mobilidade aos diferentes grupos da sociedade,

a medida que elas surgiam e a medida que a sociedade estivesse pronta para

aceita-las.

Em 2003 foi promulgado o Estatuto do ldoso, possuindo varios direitos

a esta faixa etaria, reduzindo a idade para uso da prefefencia em 5 anos, para a

idade de 60 anos,  onde conjuntamente com  os demais beneficios concedidos

aos cidadaos da terceira ldade, foi definido que a terceira idade iniciava-se aos

60 anos.

Com   a   aplicagao   da   presente   norma,   buscou-se   assegurar   e   a

promover, em condig6es de igualdade,  o exercicio dos diretos e das liberdades

fundamentais  por  pessoas  com  deficiencias,  visando  a  sua  inclusao  social  e

cidadania.

As  maes  tern  urn  direito  muito  importante  e  que  poucas  vezes  e

mencionado, Ocorre que mesmo quando estao sem seus bebes, as maes que

amamentam (lactantes) tern direito ao atendimento preferencjal.

A Lei  Federal  n°  10.048/2000 garante que as  maes que amamentam

tenham  direito  ao  atendimento  preferencial,  assim  como  as  gestantes  e  as

pessoas com criangas de colo.  Desta forma,  as maes que amamentam podem
entrar em filas preferencias, por exemplo, mesmo quando estao sem seus bebes,

E elas tambem tern direito ao atendimento prioritario em  repartig6es pdblicas e

empresas concessionarias de servigos pdblicos.
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Mais uma vez ha  necessidade de se alterar a  lei,  para

mais acessibilidade a parcelas da populagao que vein sofrendo dificuldades de

locomogao  em  seu  dia-a-dia.  Os  portadores  de  neoplasia  maligna,  possuem

diferentes  tipos  de  limitag6es,  seja  em  virtude  da  doenga,  seja  em  virtude  do

tratamento.

A   Neoplasia   Maligna,   popularmente   chamada   de   Cancer,   e   uma

doenga grave que acomete grande parte da populagao Brasileira, 6 uma doenga

que possui uma alta taxa de fatalidade e a qual o tratamento (QUIMIOTERAPIA

E  RADIOTERAPIA)  e  muito  invasivo  e  muito  penoso,  o qual  deixa  o  paciente

extremamente debilitado, fisica e emocionalmente.

De outra forma,  a  presente propositura estabelece a  necessidade de

se manter no municipio, em  local visivel  nas dependencias das repartig6es em

comento cartazes com as informae6es assegurando esses direitos.

Assim,   o   cartaz   devera   conter   diagramagao   objetiva   e   de   facil

visualizagao.

Dessa   forma,   cumpre   estabelecer   o   carater   educativo   com   as

respectivas   sang6es   elencadas   no   artigo   3°,   incisos   I   e   11,   em   casos   de

descumprimento da respectiva norma.

Diante   disso,   esperamos   atingir  o   respeito   que   esse   ptlblico   em

particular merece, construindo assim uma sociedade mais justa e organizada.

Pela   expansao   das   medidas   de   acessibilidade   as   parcelas   da

populagao que dela necessitam, pego aos nobres companheiros a aprovagao do

referido projeto.

Camara Municipal de Jacarei, 05 de dezembro de 2018

tltetrfr{Jgr#es
S6nia Regina .Gonealves

(S6nia Patas da Amizade)

Vereadora - Lider do PSB


