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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGíSTICA

LEI N° 8.498, DE 07 DE JUNHO DE 2019.

Estabelece sanções aplicáveis a quem possa
promover a discriminação à criança e ao
adolescente portador de deficiência ou
qualquer doença crônica nos estabelecimentos
de ensino, creches ou similares, em
instituições públicas ou privadas.

Autoria: Vereador Ivomar de Andrade.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Estabelece sanções aplicáveis a quem possa promover a
discriminação à criança e ao adolescente portador de deficiência ou qualquer doença
crônica nos estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas ou
privadas.

Art. 2° O estabelecimento de ensino, creche ou similar proporcionará
capacitação ao seu corpo docente e equipe de apoio para acolher a criança e o
adolescente portador de deficiência ou doença crônica, propiciando-lhe a integração a
todas as atividades educacionais e de lazer que sua condição pessoal possibilite.

Parágrafo único. A capacitação que trata o caput deste artigo poderá se
dar por intermédio da estrutura da Administração Pública Municipal, bem como, a
realização de parcerias público/privado que possam oferecer cursos ou convênios.

Art. 3° Para os efeitos desta lei consideram-se deficiência ou doença
cromca aquela que se refere a quaisquer pessoas que tenham desabilidade física ou
mental, que limite substancialmente uma ou mais atividades importantes da vida, e:

I - deficiência: toda e qualquer incapacidade ou de desabilidade, física ou
mental, que limite parcial ou substancialmente uma ou mais atividades fundamentais da
pessoa no seu dia a dia;

11 - doença crônica: toda e qualquer enfermidade não contagiosa de caráter
permanente que limite total ou parcialmente uma ou mais atividades diárias fundamentais
ou que requeiram medicação e tratamento específico, tais como alergias, diabete tipo I,
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hepatite tipo C, epilepsia, anemia hereditária, asma, síndrome de Tourette, lúpus,
intolerância alimentar de qualquer tipo.

Art. 4° Aplica-se, em caso de descumprimento do presente projeto, as
seguintes sanções:

I - advertência;
" - multa de até 500 (quinhentos) URM;
111 - multa de até 1.500 (um mil e quinhentos) URM em caso de

reincidência.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 07 de junho de 2019.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:
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Lori Luiz Bole . a
Secretário Administração e Gestão
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