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DISPÕE sobre a isenção da cobrança de
estacionamento a condutores idosos, pessoas

com deficiência física e Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista no estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. le Ficam isentos do pagamento de estacionamento privado os condutores idosos, Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista, e deficientes físicos, pelo uso de vagas,

$ le O condutor deverá apresentar a credencial que garante o estacionamento em vagas especiais
destinadas a idosos, Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e pessoas com deficiência física.

S 2e A cobrança feita às pessoas a que se destina esta lei será considerada prática abusiva

Art. 2s Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Considerando que boa parte dos idosos tem perdido poder de compra devido à constante

defasagem do valor das aposentadorias e as pessoas com deficiência física e Pessoas com Transtorno

do Espectro Autista enfrentarem dificuldades no mercado de trabalho, ressalta-se a importância de

facilitar o acesso destes ao lazer, cultura e educação.

Desde L988, ano da promulgação da Carta Magna vigente, QUê instituiu a gratuidade do

transporte coletivo urbano para os maiores de sessenta e cinco anos, o legislativo federal vem

garantindo outras conquistas às pessoas idosas, tendo como ápice a publicação da Lei ne l-0.741, de

Le de outubro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto do ldoso e dá outras providências.

Tem-se a Lei L2.764, de 27 de dezembro de 2OI2 institui a Política Nacional de Proteção dos

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

Art. ls Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e

estabelece diretrizes para sua consecução.

S ls Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com

transtorno do espectro autista aquela portadora de

síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes

incisos I ou ll:

(....)

$ Zs A pessoa com transtorno do espectro autista é

considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos

legais.

Art. 2e São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

| - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das

políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do

espectro autista;
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ll - a participação da comunidade na formulação de políticas

públicas voltadas para as pessoas com transtorno do

espectro autista e o controle social da sua implantação,

acompanhamento e avaliação;

Art. 3s São direitos da pessoa com transtorno do espectro
a utista:

| - a vida digna, a integridade física e moral, o livre
desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

As pessoas com transtorno do espectro autista se encaixam na nomenclatura "pessoas com

deficiência" utilizando, portanto as vagas destinadas a pessoa com deficiência, não restringindo sua

participação na vida social, favorecendo assim, sua inclusão social.

A Lei 2296 de L0 de janeiro de 2018, Regulamentada pelo Decreto ns 4300/2019 OBRIGA os

estabelecimentos públicos e privados localizados no município a inserir, nas placas de atendimento

prioritário, o símbolo mundial do Autismo, bem como, nas placas indicativas de vagas preferenciais

em estacionamentos e garagens, mensagens educativas.

Art. le Os estabelecimentos públicos e privados localizados no

município de Manaus ficam obrigados a inserir, nas placas de

atendimento prioritário, o símbolo mundial da conscientização do

Transtorno do Espectro Autista, conforme consta no Anexo Único,

bem como, nas placas indicativas de vagas preferenciais

reservadas a pessoas com deficiência (PcD), em estacionamentos

e garagens de responsabilidade da Prefeitura, a seguinte

mensagem: ATO DE CIDADANIA - RESPEITE A VAGA

PREFERENCIAL."
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Tais conquistas revelam a evolução da consciência coletiva acerca dos direitos do cidadão

idoso e dos deficientes, que conforme explanado inclui as Pessoas com transtorno do espectro

autista, como uma expressão elevada de cidadania.

Reconhecemos portanto, as dificuldades enfrentadas por estes indivíduos e consolidamos a

necessidade de assegurar benefícios.

A inclusão social visa abranger na sociedade, aqueles que por preconceito ou desprezo,

foram postos à margem da população, e que buscam cada vez mais ocupar um lugar socialmente que

é seu por direito. Desta forma a isenção do pagamento do estacionamento abrangendo os

deficientes físicos, idosos e Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, visa resgatar o respeito

humano e a dignidade, no sentido de possibilitar o pleno desenvolvimento e o acesso a todos os

recursos da sociedade.

Trata-se de um apoio ao idoso e ao deficiente, que poderão sair de casa sem se

preocuparem com a cobrança, muitas vezes abusiva, pela permanência em vagas de estacionamento

de shopping centers, supermercados e bancos, entre outros.

Salientando que pra usar a credencial, pode ser em qualquer carro, pois não é feito

cadastrado para o carro, mas sim para a pessoa que tem o direitol A pessoa (idoso, com deficiência

ou com mobilidade reduzida) estando no carro ou tendo sido transportada pelo carro poderá usar a

credencial.

Sensibilizado pelas carências dos idosos e das pessoas com deficiência que inclui pessoas

com transtorno do espectro autista, proponho o projeto de lei aqui apresentado, com o intuito de

garantir aos maiores de sessenta anos e aos deficientes a gratuidade das vagas de estacionamentos

privados a eles reservadas.

Tendo em vista o alcance social e da relevância da matéria ao cidadão amazonense, solicito

aos nobres pares pela aprovação da presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO A em Manaus, 20 de fevereiro de 2019.
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