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Altera    a    Lei    n°    6.238/2018,    de    29.11.2018,    que
suplementa  a  Lei  Estadual  n°  16.756,  de 08  de junho
de   2018,   e   disp6e   sobre   a   obrigatoriedade   de
inclusao,   do   simbolo   mundial   do   Transtomo   do
Espectro      Autista,      nos      estabelecimentos      de
atendimento   ao   pablico   em   geral,   no   ambito   do
Municipio de Jacarei.

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°      o   artigo   1°  da   Lei   n°   6.238/2018,   de   29   de

novembro de 2018, que suplementa a  Lei  Estadual  n°  16.756,  de 08 de junho de 2018,

e  disp6e  sobre  a  obrigatoriedade  de  inclusao,  do  simbolo  mundial  do  Transtorno  do

Espectro Autista,  nos estabelecimentos de atendimento ao publico em geral,  no ambito

do Municipjo de Jacarei,  passa a ter a seguinte redagao:

Art.  1°    Os  estabelecimentos  pdblicos  e  privados,  de  atendimento  ao

poblico,  Iocalizados na circunscrig5o do Municipio de Jacarei, ficam obrigados a incluir

o simbolo mundial da conscientiza?5o em relagao ao Transtorno do Espectro Autista, a
"filta  quebra-cabega",  em  todas  as  suas  placas  e  avisos  de  atendimento  prioritario,

inclusive nas indicag6es de estacionamento reservado para pessoas com defilciencia.

Pafagrafo  anico.    A  obrigatoriedade  constante  do  c;aput  deste  artigo

aplica-se  tamb6m  as  vagas  de  estacionamento  demaroadas  nas  vias  e  logradouros

pdblicos,  locals  estes  em  que,  alem  das  placas  e  sendo  possivel,  devefa  ocorrer  a

pintura do simbolo no solo.
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a data de sua publicagao.

Art.  2°   Esta  lei entrafa  em vigor em  90  (noventa)  dias ap6s

Camara Municipal de Jacarei,18 de julho de 2022.

VALMIR DO

Vereador -Uniao Brasil

Autoria do Droieto: Vereader Valmir do Parque Me fa Lua.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A  Lei  Federal  n°  12.764,  de  27  de  dezembro  de  2012,  que

institui  a  Politica  Nacional  de  Proteeao  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Transtorno  do

Espectro  Autista,   no  §  2°  do  art.   1°  estabelece  que  a  pessoa  com  transtorno  do

espectro autista e considerada pessoa com deficiencia, para todos os efeitos legais.

A  Lei  Municipal  n°  6.238/2018,  de  autoria  dos  Vereadores

Dr.  Rodrigo Salomon e S6nia Patas da Amizade,  determinou que os estabelecimentos

ptiblicos  e  privados  de  Jacarei,  de  atendimento  ao  pt]blico,  sao  obrigados  a  incluir  o

simbolo da conscientizagao em relaeao ao Transtorno do Espectro Autista em todas as

suas  placas  e  avisos  de   atendimento   prioritario,   pofem   resta   melhor  disciplinar  a

obrigatoriedade em relagao as vagas de estacionamento, o que ora propomos, alem de

instituirmos  a  necessidade  tambem  nas  vias  e  logradouros  pdblicos,  o  que facilitafa  a

sua localizaeao, conscientizando, cada vez mais, a populagao em relagao aos autistas,

os quais merecem todo o nosso respeito e atengao, de forma a terem maior integragao

na sociedade.

Fica registrado que os veiculos de idosos e de portadores de

deficiencia,  para uso das vagas especiais, devem conter uma placa acostada no para-

brisa  fazendo essa  identificagao e,  quanto  aos  portadores  do Transtorno do  Espectro

Autista, a placa, para o caso de Jacarei,  podera ser obtida no 6rgao responsavel, Setor

de Atende Bern da Prefeitura local.

Conv6m esclarecer que apresentamos nesta Casa a Projeto

de   Lei  do  Legislativo  n°  036/2022,   de  05/07/2022,  estabelecendo  providencias  em

relagao  ao  simbolo  mundial  do  Transtorno  do  Espectro  Autista  nas  placas  indicativas

de  estacionamento  reservado  para  pessoas  com  deficiencia,  pofem  a  Secretaria  de

Assuntos  Juridicos  do  Legislativo  emitiu  parecer  no  sentido  que,  de  acordo  com  o
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inciso  lv do artigo 7° da  Lei  Complementar Federal  n° 95/1998,  o assunto nao  poderia

ser disciplinado por mais de uma  lei (ha vigente a  Lei  Municipal  n° 6.238/2018),  exceto

quando a subsequente se destine a complementar lei considerada basica,  vinculando-

se a esta por remissao expressa,  o que nos levou a solicitar a retirada e arquivamento

de tal projeto e a encaminhar, para apreciaeao, esta nova proposta legislativa.

Assim  exposto  o  presente  projeto,  esperamos contar com  o

apoio e aprovagao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,  18 de julho de 2022.

VALMIR DQ

Vereador -Uniao Brasil
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LEI    N°    6.238/2018

Suplementa a Lei Estadual n° 16.756, de 08 de junho de
2018, e disp6e sobre a obrigatoriedade de inclusao,  do
simbolo mundial do Transtomo do Espectro Autista, nos
estabelecimentos  de atendimento  ao  pablico  em  geral,
no ambito do Municipio de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  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°       Os   estabelecimentos   ptiblicos   e   privados,   de

atendimento   ao   pdblico,   localizados   na   circunscrigao   do   Municipio   de   Jacarei,   ficam

obrigados  a  incluir  o  simbolo  mundial  da  conscientizaeao  em  relagao  ao  Transtorno  do

Espectro Autista, em todas as suas placas e avisos de atendimento prioritario.

Art.  2°   0 simbolo a que se  refere o artigo  1° e o constante

do Anexo I desta  Lei.

Art.  3°   Em  caso de descumprimento da  obrigagao,  aplicar-

se-a as seguintes san96es:

I  -Advertencia  cumulada  com  multa,  conforme  disposto  na

Lei  Estadual  n°  16.756/2018;

11 -Em casos de reincidencia,  o valor da multa dobrafa.

Pafagrafo tlnico.   Na  impossibiljdade de aplicagao do inciso

I,  a  multa  nao  podefa  ser  inferior a  20  (vinte)  Valores  de  Referencia  do  Municipio  (VRM),

observada a regra especifica para o caso de reincidencia.
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a data de sua publicagao.
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Art. 4°   Esta Lei entrara em vigor em 90 (noventa) dias ap6s

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, 29 DE NOVEMBRO  DE 2018.

lzAiAS JOSE DE SANTANA

Prefeito lvlunicipal

AUTORES: VEREADORES DR.  RODRIGO SALOMON  E S6NIA PATAS DA AIVIIZADE.
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