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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
088/2021

Matéria: PL 037/2021
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA DO 
PODER EXECUTIVO. CORDÃO DE GIRASSOL. 
IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 
OCULTAS. VlCIOS FORMAIS E MATERIAIS NÃO 
EVIDENCIADOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO 
VINCULAÇÂO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 037, de 24 de maio de 2021, 
de autoria do Poder Executivo, que "dispõe sobre as normas de concessão e utilização do Cordão 
de Girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas de Carazinho e dâ 
outras providênciasu.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei pretende reconhecer o Cordão de Girassol como símbolo 
municipal de identificação das pessoas com deficiências ocultas, estabelecendo normas de 
concessão e utilização do Cordão de Girassol.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver nítido 
interesse local1, não havendo que se falar, ainda, em vício de iniciativa.

O instrumento utilizado, da mesma forma, encontra-se correto, já que não 
se trata de matéria que deva ser objeto de lei complementar2.

No mérito.

O projeto visa que os funcionários das repartições públicas, 
estabelecimentos privados e empresas concessionárias de serviços públicos realizem o 
atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento

1 Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 Art. 28. Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV-Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VUI - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ Io - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores, 
§ 2° • As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias. a partir da publicação dos 
projetos.
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diferenciado e imediato ás pessoas portadoras de deficiências ocultas como: Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Deficiência 
Intelectual, Demência, Doença de Crohn e Colite Ulcerosa e fobias.

A Secretaria do Desenvolvimento Social - através do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPD/Carazinho) - será responsável pela aquisição, 
controle e entrega dos cordões de girassol.

Os diagnosticados com deficiências ocultas que se encontram em 
vulnerabilidade social terão garantidos de forma gratuita o Cordão Girassol, bastando apresentar a 
Carteira de Identificação ou laudo médico que ateste a respective deficiência junto ao CMPD.

A propositura ainda prevê a promoção continua de campanhas educativas 
de conscientização sobre o uso do Cordão de Girassol.

Nesse contexto, a medida legislativa proposta se mostra um instrumento 
para minimizar a angústia dos portadores de deficiências ocultas e seus familiares, visando a 
conscientização coletiva de que a pessoa portadora do Colar de Girassol necessita de atenção 
especial.

Pelo que se verifica, a propositura visa a proteção e integração social das 
pessoas com deficiências ocultas, atendendo, assim, um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, cuja proteção foi alçada ao centro dos 
sistemas jurídicos contemporâneos. O respeito a tais previsões, certamente, perpassa a 
possibilidade de as pessoas com deficiências ocultas, caso queiram e necessitem, serem 
reconhecidas para que possam acessar e conviver em espaços sociais, sem constrangimentos, e 
terem atendidas suas necessidades específicas para exercerem seus direitos de maneira facilitada.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela viabilidade
técnico-jurldica do PL 037/ 2021.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo. 

Carazinho, 26 de maio de 2021.

Mateus ^ornMa Casali 
Assessor Jurídico qaMésa Diretora 
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