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3106/2022Senhor Presidente

Tem a presente per finalidade encaminhar a Vossa Excelencia, 
para a apreciagao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de Lei, que:
“INSTITUI A CARTEIRA DE IDENTIFICAQAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA 
E DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTROS, E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A propositura que ora submetemos a essa Casa de Leis, tejn por 
finalidade instituir, em ambito Municipal, a CARTEIRA DE IDENTIFICAQAO da 
Pessoa com Deficiencia e da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e 
outros, a ser expedida, gratuitamente, pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.

Preliminarmente, cumpre-nos salientar que nossa Carta Magna de 
1988, e o instrumento que garante a protegao e integragao social das pessoas 
com deficiencia, ao dispor no inciso II de seu art. 23 que:

“Art. 23. E. competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios:

II - cuidar da saude e assistencia publica, da protec^ao e garantia das 
pessoas portadoras de deficiencia; ”

Ainda, a Lei Organica do Municipio em seu artigo 227 determina

“Art. 227 - Cabe ao Poder Publico, bcm como a famflia, assegurar a 
crianca, ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiencias, com 
absoluta prioridade. o direito a vida, a saude, a alimenta^o, a educac^ao, 
ao lazer, a profissionalizacao, a cultura, a digmdade, ao respeito, a 
liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a 
salvo de toda forma de negligencia, discriminagao, exploracao, violencia, 
crucldade e agressao.” (grifamos)

Assim, com a presente propositura pretende-se, potencializar as 
agoes voltadas a esse publico, de forma a conferir reconhecimento oficial a 
pessoa com deficiencia e da pessoa com transtorno do espectro autista e outros, 
de modo a facilitar o exerdcio de seus direitos fundamental's no ambito do 
Municipio de Cajamar.

que:
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A carteira de identificagao proporcionara o atendimento prioritario 
em servigos publicos e privados, sendo seu uso pessoal e intransferivel, vedado o 
emprestimo, a cessao ou qualquer utilizagao por terceiros.

Conforme se verifica, trata-se de projeto de suma importancia aos 
cidadaos Cajamarenses, sobretudo aqueles portadores de deficiencia.

Outrossim, segundo informagoes da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, a realizagao do objeto da propositura nao se trata de 
criagao, expansao ou aperfeigoamento de agao governamental disposta no art. 16 
da Lei de responsabilidade Fiscal, mas de execugao de ato que Integra as 
prerrogativas estabelecidas por aquela unidade de gestao, quando da instituigao 
do Plano Plurianual para o periodo de 2022 a 2025, atraves do programa de 
governo denominado “Atengao Integral a Familia e Indivlduos” - codigo 0087 
que tem por objetivo “Garantir a Protegao Social aos Cidadaos, por meio de 
servigos, beneficios, programas e projetos que constituem como apoio aos 
individuos, familias e para a continuidade no enfrentamento de suas 
vulnerabilidades e risco social e pessoal”.

Portanto, ressalte-se que, a instituigao da Carteira de 
Identificagao da Pessoa com Deficiencia e da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista e outros, representa agao municipal que ja Integra o proposto 
em “Programa de Governo”, nao se caracterizando ato compativel com o disposto 
no art. 65 da Lei Organica de Cajamar e no art. 16 da Lei Complementar n° 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessa forma, contando com a costumeira colaboragao dessa 
Casa de Leis, para com os assuntos de real interesse publico, solicito a Vossa 
Excelencia e nobres Edis que a materia seja apreciada, em regime de urgencia, 
nos termos do art. 66 da Lei Organica do Municipio.

Sendo so o que apresenta / para o momento, subscrevo-me, 
reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e Nobres Edis, meu protesto de elevada 

estima e distinta consideragao. /' n c' /

Atenciosamente.

ADODANILO BARBOSA MAC 
Prefeito Municipal.

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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A

Art. 1° Fica autorizado o Executive Municipal a criar a Carteira de 
Identificagao da Pessoa com Deficiencia e da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista e outros, a ser expedida pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.

Art. 2° A carteira de identificagao de que trata esta Lei tern por finalidade 
proporcionar a garantia de direitos e de atendimento prioritario em servigos publicos e 
privados, no ambito do Municipio de Cajamar, a ser fornecida gratuitamente, sendo seu 
uso pessoal e intransferivel, vedado o emprestimo, a cessao ou qualquer utilizagao por 
terceiros.

Art. 3° O Executive Municipal regulamentara esta Lei, por meio de Decreto 
no prazo de ate 60 (sessenta) dias a contar de sua publicagao.

Art. 4° As despesas decorrentes da execugao da presente Lei, correrao por 
conta de dotagao orgamentaria propria, suplementada se necessario.

de sua publicagao.Art. 5° Esta Lei entrara em vigor na

fd\)!embro de 2022.Prefeitura do Municipio de Cafamar
-

DANILO BARBOSA'M 
Prefeito Munici
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