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o78/2o2£€}SUBSTl TUTIVO AO PROJETO DE  LEI  No

Disp6e   acerca   da    atengao   especial   as   criangas   e

adolescentes  com  deficiencia  e/ou  diagnosticados  com

Transtorno   do   Espectro   Autlsta   (TEA),   nas   redes   de

ensino   poblica   e   privada   no   ambito   do   Municipio   de

Jacarei, e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNIcjpIO  DE  JACAREi,   USANDO

DAS ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR

LEI,     FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE    SANCIONA    E     PROMULGA    A

SEGUINTE  LEI:

Art.  1.  Ficam  asseguradas  as  crjangas  e  adolescentes
com deflciencia e/ou dlagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA),  medidas

de  atengao  especial  no  tocante  as  atividades  educativas,  em  consonancia  com  a  Lei

Federal  n°  13.146,  de 6 de julho de 2015

Paragrafo  tlnico.  Consjdera-se  pessoa  com  deficiencia

e/ou  diagnosticada  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA),  para  efeitos  desta  Lel,

aquelas  do  art.  2° da  Lei  n°  13.146,  de  6  de julho de 2015,  e do  art.10,  §§  1°,I  e  11,  e  2°,

da  Lei  n°  12.764,  de 27 de dezembro de 2012,  respectivamente.

Art.  2° A  atengao especial  referida  no artigo  1° desta  lei

devera  ser  promovida  pelas escolas,  sejam  da  rede  ptlblica  ou  privada,  aos  alunos  que

possuam  alguma deficiencia  ou  Transtorno do  Espectro Autista  (TEA),  a  fim  de que seja

possi.vel  alcangar  o  maximo  desenvolvimento  possivel  de  seu  talento  e  habllidades,  de

modo a garantir uma educagao inclusiva,  sem discrjminagao e com respeito as diferengas

individuais,  observando:
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§  1° A elaboragao  e  divulgagao  de  relaeao\``d``asTi#:;di`df':s
de atencao especial as pessoas indicadas no artigo  1°,  paragrafo unico desta  Lei;

§     1°    A    preferencia    e    manutengao,     sempre    que
tecnicamente viavel,  pelas ativjdades presenciajs,  ainda que de forma hibrida,  com vistas

as peculiaridades inerentes ao Transtorno do Espectro Autista;

§   2°  A   adaptaeao   das   instituig6es   de   ensino   devera
ocorrer em 90 (noventa) dias ap6s a  publicagao desta  Lei

Art.   3.   Para   assegurar   o   disposto   nesta    Lei,    sera
estipulado o seguinte,  em caso de descumprimento na rede de enslno privada.

I   -  advertencia  por  escrito  para  cumprir  as  obrigag6es

constantes dos artigos  10 e 20 desta  Lei,

11  -em caso de descumprjmento da advertencja  imposta,

multa de  30 VRMs  (trinta Valores de  Referencia do Municipio )  a  instituigao de ensino;

Ill  -em caso de reincidencia,  multa de 75 VRMs (setenta

e cinco Valores de  Referencja do  Municipio )  a  lnstjtui.gao de ensino.

Art.   4°   No   caso   de   descumpri.mento   desta    Lei    por
instituigao de  ensino  da  rede  ptlblica,  o  responsavel  pelo estabelecimento estara  sujeito

as penalidades   administratjvas pertinentes.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publjcagao,
revogando-se as djsposig6es em contrario.

Camara  Municipal de Jacarei,  28 de setembro de 2021.
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Vereador -REPUBLICANOS

20 Secretario
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JUSTl FICATIVA

0    substitutivo    em     questao     serve    para     atender    as
recomendag6es do parecer |uridico da Casa e evitar inconstitucionalidade.

Assim,  esclarecidos  tais  pontos,  pedimos  a  aprovagao  dos

nobres pares e agradecemos antecipadamente

Camara  Municipal de Jacarei,  28 de setembro de 2021.

~   ROGEinffa7!T:O
Vereador - REPUBLICANOS

2o Secretario
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