
 

PROJETO  DE  LEI  N° 006/2021 

 

 
 

EMENTA: “DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO 

DA ‘SEMANA MUNICIPAL DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO’ NO 

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS E 

DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO DE 

JARDINÓPOLIS-SP E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIA.” 

 

 
    SENHORES VEREADORES 

 

 

APRESENTAMOS A CONSIDERAÇÃO  DA CASA  O  SEGUINTE:  

 

 Art. 1º - Fica instituída, no município de Jardinópolis-SP, a “Semana Municipal de 

Conscientização do Autismo”, a ser realizada anualmente a partir do dia 02 de abril, na qual 

também é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, passando esta data 

a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município. 

 

 Art. 2º - A Semana Municipal de Conscientização do Autismo promoverá 

atividades para conscientizar adultos, jovens, crianças, pais e responsáveis sobre as 

características essenciais do Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

 

 Art. 3º - A presente lei poderá ser regulamentada por decreto pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal, no que couber. 

 

 Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

  

    Jardinópolis, 09 de junho de 2021.         

 

 

 

   JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

         - Vereador Legislatura 2021-2024  - 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

  

 Justifica-se a proposição do presente projeto de lei visando à instituição da “Semana 

Municipal de Conscientização do Autismo” a ser realizada anualmente a partir do dia 02 de 

abril, data a qual também é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 

passando esta data a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município. 

 A propositura, por sua vez, tem por objetivo valorizar e dar apoio às pessoas que 

sofrem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de suas famílias. Registre-se 

que em nossa cidade temos um número considerável de pessoas que sofrem com o referido 

transtorno, precisando de cuidados e orientações que precisam ser sempre esclarecidos e 

disseminados. 

 O transtorno do espectro autista (TEA) afeta o desenvolvimento neurológico e gera 

déficit na capacidade de comunicação e relacionamento social do indivíduo. Essa condição 

é causada majoritariamente por fatores genéticos e tem diversos níveis. Cada um deles 

necessita de cuidados e tratamentos diferentes. 

 O TEA costuma aparecer ainda nos primeiros anos de vida da criança e persiste 

durante a idade adulta. Em casos mais severos, são necessários cuidados constantes, pois 

podem ocorrer crises de agressividade, dificuldades em falar e aprender, e até mesmo 

realizar tarefas como se alimentar e ir ao banheiro sem ajuda. 

 A intenção deste projeto de lei é criar condições de orientação às famílias e 

profissionais envolvidos, evitando-se o preconceito gerado pela desinformação, de modo 

que todos saibam lidar com a questão, mas antes de tudo com a vida humana relacionada, 

que apresenta potencial de desenvolvimento, aprendizagem e inserção no seio da família e 

da sociedade. 

 Ademais, frisa-se que este projeto de lei não trata de nenhuma das matérias de 

iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo e não viola o princípio da 

separação de poderes (De fato, são de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, 

segundo dispõe taxativamente o art. 24, § 2º, da Constituição Estadual, que se amolda ao 

artigo 61, § 1º, da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da 

CE). 

Nesse sentido, ensina o mestre HELY LOPES MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro, 

Malheiros, 2014): 

“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores são 

todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente, à 

iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as 

matérias previstas nos arts. 61, § 1º, e 165 da CF, as que se inserem no âmbito 

da competência municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como 

chefe do Executivo local, os projetos de leis que disponham sobre criação, 

estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da Administração 
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Pública Municipal; matéria de organização administrativa e planejamento de 

execução de obras e serviços públicos; criação de cargos, funções ou empregos 

públicos na Administração direta, autárquica e fundacional do Município; 

regime jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento 

de sua remuneração; plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento 

anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem 

concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental” (p. 633). 

 

 De outra parte, o projeto de lei não impõe ao Poder Executivo obrigações e 

atribuições típicas de administração, para as quais é constitucionalmente reservada a 

iniciativa do Poder Executivo. Não invade matéria constitucionalmente inserida na reserva 

da Administração nem, igualmente, na reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder 

Executivo. 

 Por fim, o projeto de lei não causa impacto financeiro-orçamentário exigido pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal, criando despesas ao erário municipal sem indicação de fontes 

de receita, ou mesmo obrigações ao administrador público que firam a legalidade, a 

eficiência na gestão da coisa pública e na prestação dos serviços públicos. 

 A previsão de dotação orçamentária não implica a existência de vício de 

inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em 

que aprovada (arts. 25, 174 e 176, I e II, CE). 

 É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de especificação da fonte de 

recursos pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo exercício em que 

posta em vigor, mas desde logo providenciada a inserção de recursos no exercício seguinte. 

Como decidiu a Corte Suprema: 

“4. Ainda que assim não fosse, a 'ausência de dotação orçamentária prévia em 

legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, 

impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro' (ADI 

3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ressalva, naturalmente, a possibilidade 

de aprovação de créditos adicionais” (RE 770.329-SP, Relator Ministro ROBERTO 

BARROSO, j. 29.05.2014) 

 

 Isto posto,   contamos com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para 

aprovação do presente projeto. 

 

     Sala das Sessões, 09 de junho de 2021. 

 

 

     

   JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

         - Vereador Legislatura 2021-2024  - 
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