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LEI N." I.9{I DE 30 DE ABRIL DE 2O2O

"OBRIGÁ OS ESTABELECIMENTOS, EM SETORES DE
ATENDnTENTo lo púor,rco xo ruurvrcÍpto DE JACTARA,
A tNSERTREM o sÍrrrstLo I\ÍUNDIAL AurlsMo NAs
pLÂcÂs DE ATENDTMENTo pntonrrÁnro, e oÁ ournes
pnovroÊNcrls..

O PREFEITO IvÍUNICIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, ABDUUABAR GALVIN MOHAMMAD,
uo uso de suas atribuiçôes legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jaciara

aprovou e ele SANCIONA a seguinte Lei:

.Art. l'. - Todos os estabelecimertos que atuam em setoÍes dc atendimento ao público eú gcral, no Município
de Jaciara Íicam obrigados a inserirem nas placas de atendimento prioritário, o sÍmbolo mundial ft conscientização do
translomo do cspectro autista.

Paragrafo Únlco, - Entende-se por estabelecimentos que atuam em setores de asndimento ao público
enr geral: i

I.
ll.

III.
iv.

VI.
vl l.

vttl.

Órgãos Públicos;
Fármacias;
Bancos:
Bares:
Restourantes;
Supermercados;
Lojas em geral e ;
Similares.

Aí. 2o. - Os estabeleciemntos que inÍiingirem a prcsente Lei estarão sujeitos á5 seguintcE pcnalidades:

I. Advenência; c,
Il. Multa.

Parágrafo Único, Os estabclecimentos públicos estarão isentos das penalidades consÊntes no caPrrr.

ArL 3o. As penalidadcs do art. 2o serão aplicadas quando oconer o desrespeito ao art,lô, 0os soguintes moldes

I. No inedistisno ao descumprir a prcsente norma, será aplicada I pcna de advertência 80 infrator;

It. Após â advertência, o inFator que nâo sanar a irregularidadc, incorr€rá ern pena:de mulu;

§ 1.. A penalidade de advertência nao poderá ser aplicada mais de uma vez, parô uma mcsma inÊação

cometida pelo mesmo autor;

§2'. O valor da multa scrá dc R§ 350,00 (trezentos e cinqucnta rcais);

Art. 4". Enl caso de reincidência, o valor da multa previsto no §2o do aíigo anterior, será aplicado em dobro

Parágrato Único, Considera-se reincidência para os efeitos desta Lei, o in&ator que após a aplicaçâo da

advenência e da primeira multa, voltar a desrospeitar o art.lo da presente Lei.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Erecutivo-
Art.50. Esta Lei poderá ser regulanlentada, no que couber, através de Decreto Municipal cxpcdido pelo Poder

Art.6". As despesas decorrentes desta Lei correrão por verbas próprias, consignadas em Ofçamento

Art. 7'. Ilsta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conrário

CÁBINETIi DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 30 DE AI]RIL I'E 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUANA MUNICIPAL DE JACTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.9 06, DE 02 DE ABRIL DE 2020.

Em um primeiro momento, é válida uma breve introdução sobre o Autismo, que a partir

do último Manual de Saúde Mental (DSM-S), que é um guia de classificação diagnóstica, o

Autismo e todos os distúrbios, incluindo o transtorno autista, transtorno desintegrativo da

infância, transtorno generalizado do desenvolvimento n ão-especificado (PDD-NOS) e

Síndrome de Asperger, fundiram-se em um único diagnóstico chamado Transtornos do

Espectro Autista - TEA. O TEA é uma condição geral para um Brupo de desordens complexas

do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento.

Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e

comportamentos repetitivos. Embora todas as pessoas com TEA partilhem essas dificuldades,

o seu estado irá afetá-las com intensidades diferentes. Assim, essas diferenças podem existir

desde o nascimento e serem óbvias para todos; ou podem ser mais sutis e tornarem-se mais

visíveis ao longo do desenvolvimento.

Após a breve explanação acima, cabe ressaltar que, a Lei Federal t2.764/t2 e o Decreto

8.368/14 asseguram ao portador de autismo para todos os efeitos legais os mesmos direitos

dos portadores de deficiência.

Como podemos observar tanto a Lei como o Decreto são recentes, portanto, muitas

pessoas não sabem desse direito, e ao se fazer a inclusão do símbolo mundial de

conscientização em relação ao autismo, que se configura por um laço de fita feito por peças

de quebra-cabeças colorido, além de conscientizar os familiares e os portadores da doença do

direito do atendimento prioritário, também conscientizará as pessoas em geral sobre a

existência da doença e a necessidade de inserir os autistas cada vez mais na vida em sociedade.

O presente Projeto está em consonância com a Lei 72.164/72, que instituiu a Política

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Cabe aqui

também, citar que, essas pessoas possuem direitos e obrigações, previstos na Convenção

lnternacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgado pelo Decreto 6949109.

Rua luÍucê, 1301- Centro - CEP 78820'00(

www.camârajaciara.mt.gov.br
,ciara/M'l - Fone: (66)3461-/350 - Fàx (66)3461 te
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 7t4, de 15 de outubro de 98)

Por fim, importante reforçar que, o presente Projeto de Lei, mais do que deixar claro

para os autistas e seus familiares ou acompanhantes que possuem esse direito de ingressarem

em filas preferenciais, tem como objetivo trazer para a realidade local a Política Nacional do

Autista instituída por Lei. com isso, o presente Pro.ieto toma-se fundamental para interação

da população com os autistas, assegurando para as pessoas portadoras de autismo, respeito e

tratamento adequado.

Diantedoexposto,contamoscomoapoiodosNobresParesparaaplenaaprovação
deste projeto de lei

Gabinete do V

Em 02 de abril

www.camarajaciara.mt gov br

1-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:
Rua iurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-ooo - laciara/MT - Fone: (66)346
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

POJETO DE LEI N.9 06, DE 02 DE ABRIL DE 2O2O

,,OBRIGA OS ESTABETECIMENTOS, EM SETORES DE

ATENDTMENTo ao púgLtco No ruurutcípto DE

JAcIARA, A INSERIREM o sírúsol-o MUNDIAL Do

AUTISMO NAS PLACAS DE ATENDIMENTO

pRroRttÁnto, e oÁ ourRas pnovtoÊructas".

n cÂvaRa MUNtctpAL DE JACIARA, ESTADo DE MATo GRosso,

Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1e. Todos os estabelecime ntos que atuam em setores de atendimento ao público

em geral, no Município de Jaciara ficam obrigados a inserirem nas placas de atendimento

prioritário, o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista.

parágrafo único. Entende-se por estabelecimentos que atuam em setores de

atendimento ao público em geral:

t.

il.

lll.

tv.

v.

vt.

v[.
vllt.

Órgãos Públicos;

Fa rm ácia s;

Bancos;

Bares;

Restaurantes;

Supermercados;

Lojas em Beral; e,

Similares.

Art.2e. Os estabelecimentos que infringirem a presente Lei estarão sujeitos às

seguintes penalidades:

Advertência; e,

M ulta.

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-OOO - laciaíã/MÍ - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

parágrafo único. Os estabelecimentos públicos estarão isentos das penalidades

constantes no coput

Art. 3s. As penalidades do art. 2s serão aplicadas quando ocorrer o desrespeito ao art'

19, nos seguintes moldes:

il.

No ineditismo ao descumprir a presente norma, será aplicada a pena de

advertência ao infrator;

após a advertência, o infrator que não sanar a irregularidade, incorrerá em pena

de multa;

§1'.Apenalidadedeadvertêncianãopoderáseraplicadamaisdeumavez'parauma
mesma infração cometida pelo mesmo autor;

§ 2'. O valor da multa será de RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

Art.4.. Em caso de reincidência, o valor da multa previsto no § 2" do artigo anterior, será

aplicado em dobro.

Art.S".AsdespesasdecorrentesdestaLeicorrerãoporverbaspróprias'
consignadas em Orçamento.

Art. 7'. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

G abin ete do Vereador

Em 02 de abril de 2020

S FERNAN ORGE DE SOUZAc
d r Autor

Paragrafo único. considera-se reincidência para os efeitos desta Lei, o infrator que

após a aplicação da advertência e da primeira multa, voltar a desrespeitar o art. 1e da presente

Lei.

Art, 5., Esta Lei poderá ser regulamentada, no que couber, através de Decreto Municipal

expedido pelo Poder Executivo'

- 
nua : r,rrcc, r:or - centro - cEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: {66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:

www.camarajaciara.mt.gov.br wa
laue 4 ||---3_



ESTADO DE MATO GROSSO
cÂnnann MUNtctpAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 71d de 15 de outubro de 9g)

plRrcrn I u nÍotc o ot& I zozo,

frr*"tu
,16.C\ J-aln-

PROJETO DE LEt Ne 06/2020, OBRTGA OS ESTABELECIMENTOS,

EM sEToREs DE ATENDTMENTo Ao púBLtco No MuNtcÍpto

DE JAC|ARA, A tNSER|REM o sÍMBoLo MUNDTAL Do AUTtsMo

NAs pLAcAs DE ATEND vIENTo pRtoRtrÁRto, E DÁ ourRAs

PRoVIDÊNcIAs.

l\,'13

de A Sílvn r

J?

setores de ate

autismo, nasp

belecimentos, em

m lo mundial do

I I

a presente aná li

n

E

O presente Pro assegurar que os esta belecimentos onde

haja atendimento ao público, insiram na placa de atendimento prioritário o símbolo mundial do

autismo, o que propiciará o atendimento às pessoas portadoras de tal enfermidade.

Em relação à co n stituciona lidade do projeto de Lei, verifica_se que a

iniciativa do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, le ll da constituição

Rua Jurucê , 1301 - Centro - CEP 78820-000 - JâciaralMT - Fone: (66)3461-7350 - Fâx: (66)3461_7373 _ Site:
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Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Federal, competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e a suplementar a

legislação federal no que couber.

Art. 30. Compete aos MunicíPios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

ll - suplementar a legislação federal e a estaduãl no que couber;

Além dl 2, que institui a Política

Nacional de Proteção d Es pe Autista, a q ual

estabe lece diretrizes no tr tal moléstia, ou

seja, não proíbe qu legais ao amparo

de tais pessoas ção:

Pessoa com

ndimento à

as voltadas para as

sua implantação,

{

V-oestímuloàin m tÍanstorno do espectro autista no mercado de

trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei ne 8'059' de

13 de julho de 1990 (Estatuto da criança e do Adolescente);

Vl - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao

transtorno e suas imPlicações;

Vll - o incentivo à formação e à capacitação de proÍissionais especializados no

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autlsta' bem como a pais e

responsáveis;

Rualurucê, 1301-cêntro-CEP78820'000-Jacia

2

CMJ
Fts

www.camaÍâjaciâÍa.mt gov.br

ra/M Í - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

RLIB

acompanhamento e avaliação;

ll! - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro

autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a

medicamentos e nutrientes;

IV . (VETADO);
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuann MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

VIll - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos

tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao

transtorno do espectro autista no País'

Têmos ainda na esfera federal, a Lei ne 13'977' de 08 de ianeiro de 2O2O'

a qual estabelece algumas modificações na Lei ns 12.76412012, determinando ainda, dentre

outrasmedidas,queosestabelecimentospúblicoseprivadospoderãoutilizarosímbolo

espectro autista.

mundial do autismo, para identificar ssoas com transtorno do

los atos

os direitos e

mencionados na

me e dos princípios

cionais em que a

derativa do parte, nos

icado ou

, natureza de seu

trabalh religião políticas ou filosóficas,

ção;deÍiciência física ou mental e qualquer particularidade ou condi

Assim, verifica-se que a rede de amparo e proteção às pessoas com

transtorno do espectro autista se estende desde a orla federal até a municipal'

Portanto, à luz dos fundamentos expostos, é possível reconhecer aos

portadores do transtorno do espectro autista a condição de pessoas com deficiência,

Ruâ Jurucê, 1301- Centro - CÊP 78820-000 -JaciaÍa

3www.camarâiaciêra mt.8ov.br
/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

Nestasenda,aConstituiçãoEstadual,Saranteosdireitosfundamentais

das pessoas com deficiência, em seu artigo 10, dispõe que o Estado e seus Municípios

assegu ra rão:

W
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estêndendo-lhes o direito de receber atendimento preferencial nos estabelecimentos que

atuam em setores de atendimento ao público, os quais, por sua vez, deveram afixar nas placas

dê atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo'

Por fim, deve ser dito ainda, que o valor da multa d isposto no §2s do

do, cabendoaoresulamento a ser editad opelo Poder
artiso 3e do Proieto de Lei deve ser retira

Executivo munici Dal, o que foi previsto Delo arti o 5e do Proieto, det rminar tal valor. Sugere-e

5e então a seguinte redação ao dispositivo: ,,o Poder Executivo Municipol regulomentará o

volor do multo o ser oPlicodo"

R,,1,"*ê, 1301. c""tro - cEP 78820-ooo -Jaciara/MÍ _ Fonel (66)3461.7350 ' Fax: (66)3461-7373 - sitê

www.aamarêiaciâra.mt.gov.br

Portanto, não há maiores óbices quanto à legalidade do Projeto de Lei em

análise

coNctusÃo
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ESTADO DE MATO GROSSO

CÂURNN MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Nã mesma esteira, o artigo 49 do Proieto de Lei' deve ter a sua redacão

reformulada, retirando-se a expressão "previsto no §29 do artiso anterio/' pois é funcão do

Poder Executivo aPu

Emrazãodoquantoarticuladoeseabstendo,obviamente,daapreciação

dosaspectosinerentesàconveniênciaeoportunidade,oparecerépelalegalidadedoProjeto

de Lei, desde que observadas às recomendações expostas ao longo da fundamentação'

especialmente no que tange 3e §lo do artigo 3e e ao artigo 4e do presente projeto'

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

e regimentais vigentes'



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuana MUNlclPAt DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Porfim,necessáriorememoraraosnobresEdisqueumparecerjurídico

consisteemumparecertécnicoopinativo,queanalisaaviabilidadejurídicadedeterminada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma' ( ) o agente a quem incumbe opinar

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida' visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p' 134)'

É o parecer.

Jac

Rua Jurucê, 1301-centío-cEP 7

5www.camarâiaciara.mt.Eov bÍ
8820-Oo0 - lêciara/MT - Fonei (66) 3461-7350 - Fax; (66)3461'7373 - Sitê:

oA8/MT 14.18s

de ahril,de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

COMISSAO DE CONSTITUICÃO, JUSTIC E REDACAO

PROJETO LEI N.O 06, DE 02 DE ABRIL DE 2020,
PODER LEGISLATIVO

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado,
que "Obriga os estabelecimentos, em setores de atendimento ao público no
MunicÍpio de Jaciara, a inserirem o símbolo mundial do autismo nas placas
de atendimento prioritário.

II - CONCLUSõ S DO RELATOR

Estamos aqui diante de uma importante ação de inclusão das
pessoas autistas e de seus familiares/acompanhantes, trazendo para a

realidade local a Política Nacional do Autista instituída por Lei.

São as conclusões

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE OUZA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), 23 DE ABRIL DE 2020.

Ruâ lurucé, 1301 Centro - aÊP ISSzO ôôo laL á'à/MT - Fonr: (6o)1461-7350 - Éôx

\á/ww.cama rajacràrd,rnt.gov,br

(66)3461 7373 Site ws
Lnua4__l

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

RELATORIO

r - ExPosrçÃo pA MATÉRrA EM EXAME

Projeto de extrema importância social, vez que garante às
pessoas autistas e seus familiares/acompanhantes o mesmo tratamento
dispensados aos idosos, gestantes e demais deficientes físicos em relação ao
atendimento preferencial e o direito de estacionar em vagas destinadas para
essas pessoas,

L,
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ffi ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.g '1L4, de 15 de outubro de 98)

coMrssAo pE coNsTrTUrçAo. JUsTrçA E REpAcAo

PROJETO LEI N.O 06, DE 02 DE ABRIL DE 2020.
PODER LEGISLATIVO

III - DECISAO DA COMISSAO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data
infra, após a apreciação do Relatório eláborado pelo nobre Edil relator, passa
à votação:
Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto,

VEREADOR TI
Membro da Comissão e Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIoR
JACIARA(MT),23 DE ABRIL DE 2020.

Rua Jurucê, 1301 - Cêntro - CEP 78820-000 - Jaciarê/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site
www.camarôjaciara.mt.gov.br
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VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE OUZA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Com as conclusões do Relator

PEREIRA DOS SANTOS



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 7L4, de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO DE CONSTITUIcÃo, ]UsTIcA E REDACÃO

PROJETO LEI N.O 06, DE 02 DE ABRIL DE 2020.
PODER LEGISLATIVO

PARECER:

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE OUZA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR

De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno, e diante da decisão
unânime da Comissão quanto a aprovação do rqlatório apresentado, e após
a discussão e votação emite PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente
Projeto de Lei.

Membro da Comissã
GO PEREIRA DOS SANTOS
de Constituição, Justiça e Redação

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR
JACIARA(MT), 23 DE ABRIL DE 2O2O.

Rua lurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: (56)3461-7350 - Fãx: (66)3461-7373 - Site
www.camarajaciara.mt.gov.br
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