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Porto Alegre, 31 de maio de 2021. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 13.112/2021. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita análise e 
orientação quanto ao Projeto de Lei nº 37, de iniciativa do Poder Executivo, cuja 
ementa versa: Dispõe sobre as normas de concessão e utilização do Cordão de 
Girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas de 
Carazinho e dá outras providências. 
 
 
II.  Sob a ótica da competência legislativa, destaca-se que o Município 
possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para 
organizar e prestar os serviços públicos de interesse local (art. 30, I, Constituição da 
República). 

 
O projeto de lei analisado, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo 

busca assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 
das liberdades fundamentais da pessoa deficiente, possível de ser deflagrada a 
proposição pelo Prefeito. 

 
Sobre o direito à prioridade de atendimento das pessoas com 

deficiência, elucida-se: 
 
O atendimento prioritário foi criado com a Lei Federal 10.048, de 

novembro de 2000. A lei prevê que pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, 
pessoas com crianças de colo e obesos devem ter prioridade de atendimento.  
 

Em 2012, a Lei Berenice Piana, que homenageia a ativista com mesmo 
nome, mãe de filho com autismo, estabeleceu que as pessoas com o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) são consideradas deficientes, e, portanto, têm todos os 
direitos previstos em lei para o grupo. Isso inclui o atendimento prioritário. 

 
Desta forma, conclui-se que já é garantido o direito ao atendimento 

prioritário às pessoas com deficiência, observando o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, Lei nº 13.146, de 2015, não sendo necessário sua regulamentação em 
âmbito municipal, mas, sim, sua aplicabilidade no município consulente. 
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Neste sentido, entende-se, inclusive, a incompatibilidade do art. 2º, do 
PL, com o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma vez que a elas já é 
garantido o direito à prioridade, não devendo ser restringido ao símbolo do cordão, 
proposto pelo município. 

 
Quanto às sanções indicadas no art. 5º, quanto aos servidores, 

observa-se que deverá ser observado o que dispõe ao Regime Jurídico dos 
Servidores. 

 
Poderá o município, munido do poder de polícia, determinar 

advertências e multas pelo descumprimento das medidas, todavia não compete ao 
município determinar normativas quanto à responsabilidade civil advinda o 
descumprimento de lei municipal, uma vez que a responsabilidade civil é prevista no 
Código Civil Brasileiro. Assim, recomenda-se a reformulação do art. 5º, devendo ser 
observado os limites do poder de polícia municipal. 

 
Por fim, quanto ao cadastro e carteirinha, dispostos nos art. 6º e 7º, 

observa-se que a legislação federal já trata sobre a identificação das pessoas com 
alguns tipos de deficiência que se pretende mapear no PL. Desta forma, recomenda-
se que seja adotado o padrão nacional. 

 
A Lei nº 13.977, de 2020, que institui a Carteira de Identificação da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea, dispõe: 
 

Art. 3º-A . É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a garantir atenção integral, pronto 
atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços 
públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e 
assistência social. 

§ 1º A Ciptea será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
mediante requerimento, acompanhado de relatório médico, com 
indicação do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde (CID), e deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

Assim, trata-se de política que deverá ser instalada e organizada em 
âmbito municipal. 

 
 No que interessa à formulação orçamentária da matéria, urge observar 
que é necessário articular a proposição em atenção ao art. 167, inc. II, da 
Constituição Federal, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Compete ao Poder Executivo projetar lei que possibilite a confecção e 

entrega de carteirinha, uma vez que, além de envolver medidas quanto à organização 
administrativa, protocolos de saúde, passa por medidas orçamentárias e metodologia 
para a documentação necessário, todavia, deverá ser revisado o PL, a fim de observar 
os pressupostos nos termos aventados na lei federal. 
  

 
III.  Diante do exposto, conclui-se que os direitos às pessoas com 
deficiência, assim como o direito ao atendimento prioritário já são regulamentados 
pela legislação federal. Lei Federal 10.048, de novembro de 2000 e Lei nº 13.146, de 
2015, não sendo necessário sua regulamentação em âmbito municipal, mas, sim, sua 
aplicabilidade no município consulente. 
 
  Desta forma, recomenda-se que seja rearticulado o texto projetado, 
observando os requisitos das legislações indicadas possuindo regramento especial e 
demandas que transbordam o tema do PL, medida que pode ser sanada através de 
Mensagem retificativa a ser encaminhada pelo Prefeito. 
 

Ainda, o programa, quanto às carteirinhas de identificação, demanda a 
articulação de secretarias municipais, manutenção e implementação de melhorias, 
que implicarão em manejos orçamentários para sua consecução. Desta forma, 
ressalta-se a necessidade de adequação das leis orçamentárias (art. 167, II, da CF/88). 
Em vista disso, recomenda-se que os Edis oficiem ao Poder Executivo, a fim de 
instrumentalize o PL com o estudo de viabilidade orçamentária. 
 

O IGAM permanece à disposição. 
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