
 

 

 

         

 
 

 

 

 

EMENDA ADITIVA Nº 

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2020 

 

 

 

Inclui o Capítulo IV, junto ao Título III do Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020, que institui o Código de Posturas 

e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha, para dispor 

sobre o atendimento prioritário.  

  

 

  

 Art. 1º Inclui o Capítulo IV, e seus respectivos arts. 107, 108, 109 e 110, 

junto ao Título III do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que institui o Código de 

Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha, renumerando os demais arts. O 

Capítulo IV terá a seguinte redação: 

 

 

“CAPÍTULO VI 

DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 
 

Art. 107 Fica assegurado o atendimento prioritário em todos os 

estabelecimentos privados comerciais, prestadores de serviços, instituições financeiras e 

similares, situados no município de Flores da Cunha, às pessoas com deficiência, aos idosos 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, e às pessoas 

acompanhadas com crianças de colo. 

§ 1º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 

(oitenta) anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos 

demais idosos, exceto em casos de emergência nos atendimentos de saúde. 

§ 2º Ficam ainda as pessoas com Fibromialgia e Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), conforme a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, amparadas 

pelo atendimento prioritário.  

I – A comprovação da condição das pessoas neste parágrafo previstas dar-se-á 

mediante a apresentação de laudo médico. 

§ 3º A preferência no atendimento se estenderá também à pessoa 

acompanhante nos seguintes casos: 

I – pessoas com deficiência; 

II – idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

III – pessoas acometidas pela fibromialgia;  

IV – pessoas com Transtorno de Espectro Autista. 

§ 4º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos privados de 

atendimento à saúde, a prioridade assegurada por esta Lei fica condicionada à avaliação 

médica, em face da gravidade dos casos a atender. 

 

Art. 108 A preferência e a prioridade compreendem a disponibilização de 

serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às 

pessoas a que se refere o art. 107. 

 



 

 

 

         

 
 

 

 

Parágrafo único. O atendimento imediato é aquele prestado aos beneficiários 

desta Lei antes de qualquer outra pessoa, depois de concluído o atendimento que estiver em 

andamento. 

 

Art. 109 Os estabelecimentos mencionados no art. 107 deste Capítulo 

deverão, obrigatoriamente: 

I – afixar em suas dependências, em local visível e de fácil acesso, placa 

informativa do atendimento prioritário; 

II – reservar, no mínimo, um assento às pessoas mencionadas neste Capítulo, 

com a respectiva sinalização. 

 

Art. 110 O descumprimento do disposto neste Capítulo sujeitará o infrator ao 

pagamento de multa em grau grave. 

Parágrafo único. A reincidência de descumprimento sujeitará o infrator à 

suspensão da licença de seu funcionamento.” 

 

 

 

 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 08 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Vereador Angelo Boscari Junior 

Líder da Bancada do PDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 
 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 

A presente emenda ao projeto de lei complementar, ora apresentado para 

análise dos colegas Vereadores, dispõe sobre a necessidade de adequar o atendimento 

preferencial para além das agências bancárias e das lotéricas, compreendendo, assim, todos 

os estabelecimentos privados comerciais, prestadores de serviços, instituições financeiras e 

similares que se situem no município.  

Tal disposição é oriunda de duas leis complementares aprovadas que 

alteraram o então Código de Posturas vigente, a Lei Municipal nº 522, de 15 de dezembro de 

1969. Foi a partir dessas novas disposições aprovadas que as pessoas acometidas com 

Fibromialgia e as pessoas com Transtorno do Espectro Autista passaram a ter direito de 

preferência nos estabelecimentos de Flores da Cunha. 

Assim, o novo Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da 

Cunha passará a ter um capítulo exclusivo para dispor sobre o atendimento prioritário, 

assegurando tal direito às pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas acompanhadas com crianças de 

colo, além das pessoas com acometidas pela fibromialgia e Transtorno do Espectro Autista.  

Em relação aos idosos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) realizada pelo IBGE no 4º trimestre de 2019, a população acima de 60 

anos ultrapassa 16% dos brasileiros e a projeção indica que esse percentual vai praticamente 

dobrar em 2042. Em Flores da Cunha, cerca de 18% da população é idosa, o que 

corresponde a aproximadamente 5.700 munícipes. Um aspecto a ser observado acerca do 

fator do envelhecimento da população é a alteração do Estatuto do Idoso, através da Lei nº 

13.466/2017, que estabeleceu que as pessoas com mais de 80 anos terão preferência no 

atendimento em relação aos demais idosos, sendo exceção em casos de emergência nos 

atendimentos de saúde. Destarte, esta emenda também adequará o atendimento prioritário no 

município respeitando os preceitos do Estatuto do Idoso. 

A emenda assegura, também, o atendimento prioritário da população 

municipal que é acometida pela fibromialgia, síndrome crônica incapacitante que causa 

muita dor e sofrimento. A doença é relativamente nova e a comunidade médica ainda não 

conseguiu concluir quais são as suas causas e sua cura, porém ficou constatado que é uma 

condição clínica que demanda controle dos sintomas, sob pena de os fatores se agravarem 

consideravelmente, ocasionando incapacidades e alterações na qualidade de vida. Sendo 

assim, as pessoas portadoras de tal síndrome ao serem priorizadas nos atendimentos, acabam 

recebendo o devido valor e respeito dentro da sua condição de vida. 

No que diz respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, se 

faz de extrema necessidade e importância a prioridade no atendimento, uma vez que, 

dependendo do grau de autismo, a espera em uma fila de atendimento pode acabar 

desencadeando uma crise. TEA é um transtorno global do desenvolvimento, caracterizado 

pela dificuldade em interação social, comunicação e comportamento, que tem sua 

regulamentação própria através da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, instituída pela Lei nº 12.764/2012. Essa lei estabelece que 

os portadores são considerados pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, e a Lei 

nº 10.048/2000 dispõe que as pessoas com deficiência têm direito a prioridade no 

atendimento em relação as demais pessoas. Logo, o atendimento preferencial também do 

autista é direito consolidado e garantido, se estendendo ao acompanhante. 

 



 

 

 

         

 
 

 

 

Através desta emenda, se tem a inclusão de um novo capítulo com seus 

respectivos artigos, a fim de dispor, em um novo texto, um melhor entendimento da matéria. 

Além disso, fica revogado o artigo 106 do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, e uma 

nova adequação ao art. 107, futuro art. 106, do mesmo projeto, com a seguinte sugestão de 

redação: “Art. 106 A reincidência de descumprimento do art. 105 deste Código, sujeitará a 

agência infratora à suspensão da licença de seu funcionamento.”. 

Fala-se em pagamento de multa de grau grave, como pena, no caso de 

descumprimento do disposto no referido Capítulo a ser incluído, devido a própria disposição 

no parágrafo 2º do art. 106 que será revogado.  

Os estabelecimentos citados devem providenciar a colocação de placas 

indicativas em local visível para evidenciar e facilitar o acesso das pessoas asseguradas no 

direito ao atendimento prioritário. 

Diante de todas as razões expostas, contamos com o apoio dos nobres Edis 

para a aprovação desta matéria.  

 

 

 

 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 08 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

Vereador Angelo Boscari Junior 

Líder da Bancada do PDT 

 

 


