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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Ver.  Paulinho do Esporte

JETO DE L

"Disp6e sobre a afixa§ao de cartazes

jnformativos sabre o estabelecimento de

priorjdade especial aos idosos maiores de 80

(oitenta) anos".

0    PREFEITO    DO    MUNIcipIO    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   os   estabelecimentos    pdblicos   e

privados,  que  prestam  a  populagao do municipio de Jacarei,  obrigados a  afixarem,

em  locais  visiveis  ao  pdblico,  cartazes  contendo  os  seguintes  djzeres:  "Dentre  os

idosos,   6   assegurada   prioridade   especjal   aos   maiores   de   80   (oitenta)   anos,

atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em  relagao aos demais

idosos,  de  acordo  com  a   Lei   Federal  n.   13.466,   de   12  de  julho  de  2017",   com

excegao dos estabelecimentos que prestam servigos de sal]de.

Pafagrafo dnico: Os estabelecimentos de satlde, pdblicos ou privados, que prestam

servigo  ao  ambito  do  municipio  de  Jacarei,  deverao  afixar,  em  locais  visiveis  ao

pdblico, cartazes contendo os seguintes dizeres: "Em todo atendimento de satlde, os

maiores  de  80  (oitenta)  anos  terao  prefefencia  especial  sobre  os  demais  idosos,

exceto em  caso  de  emergencia,  de  acordo com  a  Lei  Federal  n.13.466,  de  12  de

julho de 2017"

Art.  2°  Os  cartazes  de  que trata  esta  Lei  deverao

atender as seguintes normas tecnicas:
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I -Possuir dimens6es minimas de 60 cm x 40 cm;

11  -  Serem  diagramados  de  forma  a  permitir  a  facil  visualizagao  das  informag6es

neles contidas.

Art.   3°  Esta   Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua

Camara Municipal de Jacarei,  18 de maio de 2022.
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JUSTIFICATIVA

De  acordo  com  a  projegao  divulgada  em  julho  do

ano 2018, pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), a expectativa de

vida  do  brasileiro  alcangou  a  maior  media  da  hist6ria,  chegando  aos  76  anos.  Urn

salto de 22 anos em relaeao ao registrado na decada de  1960, por exemplo, quando

a media chegava a 54.

Com  a  modernizagao  dos  servigos  de  sadde,   a

tendencia 6 que aumente exponencialmente o ndmero de pessoas que passa dos 80

anos. Atualmente em nosso pals ja ha mais de tres milh6es de pessoas acima dessa

faixa etaria.

Diante  disso,  6  necessario  que  nossa  legislagao

diferencie   essa   faixa   etaria   de   idosos   que   possuem   capacidade,   mobilidade   e

dificuldades em  geral,  mais  limitantes que  aqueles  que  ainda  estao  na faixa  dos 60

anos.

Logo, o Presidente da Repdblica sancionou a Lei n.

13.466,  de  12  de julho de 2017,  que  altera  o  Estatuto  do  ldoso,  para dar prioridade

especial aos idosos maiores de 80 (oitenta) anos.

Por  conseguinte,  propomos  nesse  Projeto  de  Lei

uma  das  muitas  medidas  possiveis  para  tornar  a  Lei  Federal  mais  conhecida  pela

sociedade.   Em   nossa   proposieao,   pretendemos  tornar  obrigat6ria   a   fixagao   de

cartazes  para  ampla  divulgagao  do  conteddo  da  lei  que  beneficia  os  octogenarios

em   estabelecimentos   ptlblicos   e   privados   que   prestam    servigo   a   populagao

jacareiense. Trata-se de uma medida simples, que ira contribuir sobremaneira para

que  a  Lei  em  vigor,  de  importancia  impar para  defesa  dos  direitos  dos  idosos,  seja

fielmente cumprida e respeitada.
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Portanto,  6 com  imenso orgulho clue

este  Projeto de  Lei a consideragao dos nobres  pares e,  certos de seu apoio pars-a

devida aprovaeao, antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,18 de maio de 2022.

Vereador - PSD


