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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
I,..-,- L,."i

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   poblico  em   geral,   no

ambito do Municipio de Jacarei.

0    PREFEITO    DO    IVIUNIcipIO    DE   JACAREi,    USANDO    DAS

ATRIBUIC6ES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,   FAI

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL    APROVOU    E    ELF

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°  Os  estabelecimentos  publicos  e  privados,  de  atendimento

ao  pllblico,  localizados  na  circunscrigao  do  Municipio  de  Jacarei,  ficam  obrigados  a  incluir  o  simbolo

mundial da conscientizaeao em  relaeao 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 0 e o constante do Anexo

I  desta  Lei.

Art.  3°  Em  caso  de  descumprimento  da  obrigaeao,  aplicar-se-a  as

seguintes sane6es:

I  -  Advertencia  cumulada  com   multa,   conforme  disposto  na   Lei

Estadual  n°  16.756/2018;

11 -Em casos de reincidencia,  o valor da multa dobrara;

Paragrafo  Onico:   Na  impossibilidade  de  aplicaeao  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.

Art. 4°  Esta  Lei  entrafa em  vigor em  90  (noventa)  dias ap6s a  data

Camara Municipal de Jacarei,11  de outubro de 2018.

%A,RT=4:pe  -
Vereador -PSDB

de sua publica?ao.

71

Vereadora - PSB
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do Transtorno do ESDectro Autista - Fls. 02.

ANEXO I

CAIXA PREFERENCIAL
• Pessoas com deficiencia,`

• ldosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

• Gestantes e lactantes,.

• Pessoas com crian¢as de colo ate 2 (dois) anos;

® Autistas
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Projeto de Lei - Disp6e sobre a obriaatoriedade de todas as Dlacas de atendimento Drioritario inclujr o srmbolo mundial

do Transtorno do ESDectro Autista -Fls. 03.

JUSTIFICATIVA:

Submetemos   a   apreciaeao   dos   Nobres   Vereadores   o   presente

projeto  de  lei,  que  visa  obrigar a  inclusao  do  simbolo  mundial  do  Transtorno  do  Espectro Autista  em

todas as placas de atendimento priorjtario, tanto em estabelecimentos pL]blicos como privados.

0  Autismo  e  urn  Transtorno  Global  de  Desenvolvimento  (tambem

chamado    de   Transtorno    do    Espectro    Autista),    caracterizado    por   alterae6es    significativas    na

comunicagao,  na intera?ao social e no comportamento da crianga.

Essas  alterae6es  levam  a  imporfantes  dificuldades  adaptativas  e

aparecem  antes  dos  03  anos  de  idade,  podendo  ser  percebidas,  em  alguns  casos,  ja  nos  primeiros

meses de vida.

As  causas  ainda  nao  estao  claramente  identificadas,  porem,  ja  se

sabe  que  o  autismo  e  mais  comum  em  crian?as  do  sexo  masculino  e  independente  da  etnia,  origem

geografica ou situagao socioecon6mica.

Os  Transtornos  Globais  de  Desenvolvimento  foram  identificados  e

classificados oficialmente pela legislagao brasileira,  e receberam o c6digo F84, sendo o Autismo lnfantil

(F84.0) e o Autismo Atipico (F84.1).

Esses    transtornos    causam,     de    algum    modo,     disttlrbios    no

desenvolvimento,  ou  seja,  o  desenvolvimento  ocorre  de  urn jeito  diferente  do  esperado  para  criangas

da mesma idade.

A  luta  dos  pais  que  tern  fjlhos  com  autismo  e  diaria,  mesmo  com

diversas leis vigentes no pals,  no estado e no municlpio.

Importante  ressaltar  que,  os  autistas  foram  reconhecidos  como

pessoas  portadoras  de  deficiencia  e,   sendo  assim,  toda  legislagao  existente  as  pessoas  com
deficiencia, se aplicam tambem aos autistas.

Sao  diversas  as  leis  existentes  que  concedem  direitos  e  protegem

as pessoas com deficiencia,  buscando conceder a elas urn tratamento mais justo,  uma vida  normal em

sociedade  e  sem  preconceito.  No  ambito  federal,  em  2015,  foi  promulgada  a  Lei  13.146,  que  institui  a

Lei  Brasileira de lnclusao da Pessoa com  Deficiencia (Estatuto da  Pessoa com  Deficiencia).  0 artigo 2°

da referida lei,  diz:

Art.   2Q  Considera-se  I.essoa   com   deficiencia   aauela   aue  tern

imDedimento de lonao Drazo de natureza fisica, mental. intelectual

ou sensorial. o qual,  em interagao com uma ou mais baneiras,  pode

obstruir sua  parlicipa?ao  plena  e  efetiva  na  sociedade  em  igualdade

de condig6es com as demais pessoas.
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do Transtorno do ESDectro Autjsta - Fls. 04.

Ainda,   em   se   tratando   da   mesma   lei,   Segao   lv,   que   regula   o

atendimento prioritario, vejamos a redagao do artjgo 9°:

Art. 9Q  A pessoa com deficiencia tern direito a receber atendimento
Driorifario, sobretudo com a finalidade de:

I  -(..-);

l!!±atendimento em todas as instifuic6es e servicos de atendimento
ao Ddblico:

Ademais,   recentemente,  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Sao  Paulo,  foi  sancionada  a  Lei  n°  16.756  de  08  de  junho  de  2018,  que  disp6e  sobre  o  clever  de

insergao  do  slmbolo  mundial  da  conscientizaeao  sobre  o  Transtorno  do  Espectro  Autjsta  (TEA)  nas

placas de atendimento prioritario.

Artigo    1°    -Os    estabelecimentos    Dtlblicos    e    I.rivados    aue

disponibilizam  atendimento  F}riorifario  devem  inserir  nas  Dlacas

clue  sinalizam  esse  tiDo  de  atendimento  a  "fita  auebra-cabeca",

simbolo  mundial  da  conscientizag5o  sobre  o  Transtomo  do  Espectro

Autista -TEA.

Alem    das    legislae6es   citadas,    em    nosso   municipio,    a    Lei    n°

4.418/2000,   que   disp6e   sobre   a   politica   municipal   de  atendimento   aos   direitos   da   crian?a   e   do

adolescente,  cria o conselho tutelar,  institui o fundo municipal e da outras providencias,  diz que:

Art.    3°   Sao   as   seguintes   politicas   sociais   e   os   programas   de

atendimento  a  serem  desenvolvidos  pelo  Municipio de Jacarei,  entre

Outros:

I - assegurar a crian?a e ao adolescente, com absoluta Drioridade, a

efetivagao dos direitos a vida, dignidade, saride, alimentag5o, moradia,

Iazer,  prote?ao  no trabalho,  cultura,  liberdade,  respeito,  convivencia

familiar e comunifaria,  al6m de coloca-los a  salvo de toda forma de

negligencia,     discrimina?5o,     explora?5o,     violencia,     crueldade     e

opressao;
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11 - zelar Dela aarantia de iaualdade de acesso e efetivo exercicio

dos direitos fundamenfais a crjja_a_ca_ e__ao adolescente Dortadores

de    deflciencia.     oferecendo     apoio     especial     no     combate     as

desigualdades     inerentes     a     sua     condigao     de     pessoa     em

desenvolv'Imento, com necessidades especiais;

VI  -(...);

Pafagrafo Onico - A aarantia de absoluta Drioridade a que se refere

o inciso I compreende:

I    -    primazia    para    receber   protegao    e    socorro    em    quaisquer

circunstancias;

11 -Drecedencia no atendimento i]or 6ra5os Dilblicos:

0   prop6sito   do   presente   Projeto  de   Lei   e  corrigir  situag6es  de

injusti?a  no  ambito  municipal,  visto  que,  o  autista  tern  uma  hipersensibilidade  sensorial  e  a  espera  em

longas  filas,  barulhos,  cores  e  iluminagao,  em  alguns  casos,  pode  ser  muito  angustiante  a  ele  e  a

familia.

Os direitos  as  pessoas  com  deficiencia  estao garantidos em  nosso

ordenamento  juridico,   em  todos  os  niveis:   federal,   estadual  e  municipal,   alem  de  demais  normas

protetivas.  Cabe a n6s,  legisladores,  garantir que Jacarei' seja urn municl'pio justo e inclusivo.

Assim,   a  presente  propositura  objetiva,   em  sintese,   suplementar

referida  Lei  Estadual,  reforgando os mecanismos de protegao a  pessoa com deficiencia,  na  medida em

que exemplifica o simbolo a ser exposto,  bern como majora a multa em caso de descumprimento.

Diante   do   exposto,    pe?o   mais   uma   vez   a   colaboragao   e   o

entendimento dos Senhores Vereadores para aprovaeao deste Projeto de Lei.

Camara Municipal de Jacarei,  10 de outubro de 2018.

2r"\
DR. RODRIG0 SALOMON

Vereador -PSDB

\                                            .                                                   I         ,                ,        '                             .

Vereadora - PSB
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