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PROJETO DE LEI 

Institui a Carteira de Identificação do Autista (CIA) no 

ambito do municfpio de Bauru e dé outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Fica institulda, no âmbito do municlpio de Bauru, a Carteira de Identificação do 
Autista (C.l.A.), destinada a conferir a Identificação de Autista à pessoa diagnosticada 
com Transtorno de Espectro Autista (T.E.A). 

A Carteira de Identificação do Autista (C.l.A) serà expedida sem qualquer custo, por 
meio de requerimento próprio assinado pelo interessado ou por seu responsàvel 
legal, anexando-se ao requerimento um relatório médico que confirme o diagnóstico 
com o CID 1 O - F84, além dos documentos pessoais identificadores do requerente. 

A Carteira de Identificação do Autista (C.1.A) deverá ser numerada sequencialmente, 
de modo a possibilitar a contagem das pessoas que se identificaram como 
possuidores de T.E.A, devendo sua expedição ser providenciada no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, e sua validade pelo prazo de 5 (cinco) anos, admitindo-se a 
renovação pelo mesmo expediente, conservando-se o número de identificação 
cadastral. 

Deverá constar do corpo da Carteira o nome do identificando, a sua foto, o seu 
endereço, o nome do seu responsável legal, bem como o número de telefone, que 
deverá ser utilizado para eventual contato, se necessário. Também deverá constar a 
seguinte informação: "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO - conforme Lei Federal nº 
12.764/2012, que institui a Polftica Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno Espectro Autista". 

A presente Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo Municipal do prazo de 
60 (sessenta) dias após sua publicação, devendo o decreto regulamentador 
identificar o órgão municipal responsável pela expedição. 

As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 08 de abril de 2019. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O Transtorno de Espectro Autista (T.E.A.), conhecido simplesmente como autismo, é 
um distúrbio neurológico caracterizado pelo comprometimento da interaçao social e da comunicaçêo 
tanto verbal quanto nao verbal, apresentando aquele que o possui, um comportamento restrito e 
repetitivo. 

Esses sinais nao sao fáceis de serem identificados por leigos, senao após alguma 
convivência. Dai, a necessidade da Carteira de ldentificaçêo do Autista (C.l.A.). Ela facilitará a 
identificaçao da pessoa autista, o que lhes assegurará atendimento preferencial, já que quem possui 
o Transtorno de Espectro Autista (T.E.A.) é legalmente considerada pessoa com deficiência, para 
todos os efeitos disto decorrentes (Lei Federal nº 12.764/2012) . 

Além disto, a C.1.A. possibilitará localizar rapidamente a familia do autista, no caso 
deste se perder, já que os dados necessários a tanto (endereço, nome e telefone do responsável 
legal) estarao na Carteira de ldentificaçao do Autista (C.I.A.). 

O decreto regulamentador certamente exigirá que o relatório médico que deverá ser 
anexado ao requerimento seja firmado por médico especialista em Neurologia ou Psiquiatria, 
capacitados a identificar a T.E.A. 

Pela releváncia da matéria, aguardamos a adesao e a aprovaçao dos vereadores 
desta Casa de Leis. 

Bauru, 08 de abril de 2019 . 

--·--
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

ctomeio elator do presente processo o Vereador: 

~~-
ü°l -1 .·(_, Em_ de _(A.N7\/\. _______ de 2019. 

ALEXSS~O BUSSOLA 
Presidente 
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Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica para 
anàlise e parecer. 
Bauru, 09 de a ril de 2019. 

ERTO MEIRA 

enhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 09 de bril de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presidente d omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica, conforme solicitação. 
Bauru, 09 de abril de 2019 . 

JOSÉ RO 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segu o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, og de abril de 2019. 

~lw:~ 
RONALDO JOrÉ ~CHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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Processo nº 066/19, de 08/04/2019. 
Autor: Vereador José Roberto Martins Segalla 

• Senhor Presidente. 

• 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do nobre Vereador José Roberto Martins 
Segalla - DEM, que "institui a Carteira de Identificação do Autista (CIA) no âmbito 
do município de Bauru e dá outras providências" Em apertada síntese este é o 
conteúdo do projeto a ser analisado por esta Consultoria Jurídica. 

A matéria de que trata esta proposta legislativa possui relevância e importância tal 
qual outra que previa atendimento preferencial a pessoal com fibromialgia no 
município. Entrementes, esta Consultoria Jurídica é forçada, por imposição legal, a 
alocar este Projeto de Lei no rol da inconstitucionalidade. 

É de relevo asseverar que na proposta legislativa não há indicação ou nominação 
expressa que qual órgão municipal dará cumprimento do seu mandamento nuclear. 

Entrementes, isso não concede legitimidade, legalidade ou constitucionalidade a 
pretendida propositura, pois há comando direto (ordem) ao Poder Executivo em 
proceder a confecção, expedição e entrega da carteira de identificação. 

Neste norte de plano, aponta-se que a inconstitucionalidade se centra na 
competência legislativa originária que neste - e noutros casos - pertence ao Poder 
Executivo Municipal, o que afasta a intromissão deste Poder. 

Assim, pautado, a presente iniciativa acarreta violação ao princípio constitucional 
da independência que deve prevalecer entre os Poderes da República. 1 Eis que, 
pertence ao Chefe do Executivo, de modo único e exclusivo, iniciar os atos 
inseridos neste Projeto de Lei, evidenciando a ilegitimidade e a interferência. 

Melhor demonstrando os elementos que arrimam o entendimento desta Consultoria 
Jurídica, as decisões emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: 

1 Art. 2º da Constituição Federal de 1988; Art. 5° da Constituição do Estado de São Paulo de 1989. 
1 



• 

• 

• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 

[ ... ] ao executivo haverá de caber sempre o exercício de atos 
que impliquem no gerir as atividades municipais. Terá 
também, evidentemente, a iniciativa das leis que lhe propiciem 
a boa execução dos trabalhos que lhe são atribuídos. Quando 
a Câmara Municipal, o órgão meramente legislativo, pretende 
intervir na forma pela qual se dará este gerenciamento está a 
usurpar funções que são de incumbência do prefeito. (ADls nº 
53.584; 53.583; 43.091 e 38.977) 

Assim, assevera a Corte de Justiça Paulista: 

[ ... ] descabe ao legislador municipal estabelecer qualquer 
regra relativa ao desempenho e atribuições de órgão da 
administração, ferindo-lhe a faculdade de se autodeterminar 
ou a sua autonomia, porque isso representa usurpação da 
competência normativa. (ADI nº 102.572.0/3 - Bauru) 

Concluindo, os Nobres Desembargadores pontificam: 

Destarte, não pode o Poder Legislativo, ( ... )vincular órgão ou 
entidades da administração pública, criando-lhes atribuições, 
funções e encargos, o que implica em intervir nas atividades 
e providências da Chefia do Poder Executivo, a quem cabe 
gerir as atividades municipais que, mediante o seu poder 
discricionário, poderá avaliar a conveniência e oportunidade 
administrativa para dar início ao processo legislativo. 
(ADI nº154.413-0/4 - Bauru) 

Ao encontro destes decisórios vem Hely Lopes Meirelles2: 

[ ... ] a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos 
casos particulares ocorrentes. Daí não se permite à Câmara 
intervir diretamente e concretamente nas atividades 
reservadas ao Executivo, e tais são todas as que pedem 
provisões administrativas especiais, manifestadas em ordem, 
proibições, concessões, permissões, nomeações, 
pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou 
escritos com interessados, contratos, realizações materiais da 
administração, e tudo o mais que se traduzir em atos ou 
medidas de execução governamental. Atuando através das 
leis que elaborar e atos legislativos que ditar, a Câmara ditará 
as normas gerais da administração, sem chegar à pratica 
administrativa. 

2 in, Direito Municipal Brasileiro, 5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1888, p. 445 
2 
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Outro que pavimenta o entendimento desta Consultoria Jurídica é José Afonso da 
Silva:3 

A função legislativa consiste na edição de regras gerais, 
abstratas, impessoais e inovadoras da ordem jurídica, 
denominadas 'lei'. A função executiva resolve os problemas 
concretos e individualizados, de acordo com as leis; não se 
limita à simples execução das leis, como às vezes se diz; 
comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos 
jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal. Por isso 
é cabível dizer que a função executiva se distingue em função 
de governo, com atribuições políticas, co-legislativas e de 
decisão, [ ... ] 

Da forma como se apresenta, o quando exarado neste Projeto de Lei vem a romper 
com o princípio da competência exclusiva em legislar sobre questões de ordem 
puramente administrativa. 

Prosseguindo, o vício de iniciativa presente nesta propositura legislativa conduz, 
conforme entendimento de José Joaquim Gomes Canotilho4 a inconstitucionalidade 
formal: 

A desconformidade dos atos normativos com o parâmetro 
constitucional dá origem ao vício de inconstitucionalidade. 
Esse vício será formal quando incidir sobre o ato normativo 
enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo 
em conta apenas a forma de sua exteriorização. Na hipótese 
de inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus 
pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua 
forma final. Os vícios formais são, consequentemente, vícios 
do ato, enquanto os vícios materiais são vícios das 
disposições, constantes do ato. Daqui se conclui que, 
havendo um vício formal, em regra fica afetado o texto em sua 
integralidade, pois o ato é considerado formalmente como 
uma unidade. 

Assim, possui o Poder Executivo uma cláusula de reserva inserida na prerrogativa 
de legislar exclusivamente e sem interferência em questões que lhe são próprias, 
sob pena de ser declarado inconstitucional o ato legislativo. Neste sentido é o 
acórdão do eminente Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal (STF), 
a saber: 

3 ln, Comentário contextual à Constituição, Malheiros, 2005, p. 43. 
4 ln, Direito Constitucional, 5 ed., Coimbra: Almedina, 1992, p.1024 
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O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de 
positivação do Direito, gerado pela usurpação do poder 
sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de 
gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica 
hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo 
eventualmente editado. (ADI 1.391-2/SP) 

Vindo ao encontro do quanto demonstrado, a Prefeitura Municipal de Bauru, em 
ação Direta de Inconstitucionalidade, conseguiu obstar os efeitos de lei originária 
deste Legislativo, pela afronta a cláusula de reserva de competência: 

Convém lembrar que as regras de fixação para desencadear 
o processo legislativo têm como corolário o princípio da 
separação de poderes. É ele que organiza, inclusive, o inter
relacionamento do Executivo e do Legislativo das várias 
pessoas políticas. Como leciona Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho: 'o aspecto fundamental da iniciativa reservada está em 
resguardar o seu titular a decisão de propor direito novo em 
matérias confiadas à sua especial atenção, ou de seu 
interesse preponderante.' E o processo legislativo fixado na 
Constituição da República, sem azo a controvérsia, é cogente 
para todos os entes federativos. (ADI nº 151.482-0/3) 

Com o apresentado tem-se que este Projeto de Lei, ao instituir as obrigações 
estampadas em seus artigos, dispôs, em tese, de típico ato de organização da 
Municipalidade, por conseguinte, de competência exclusiva do Prefeito. Haja vista, 
na qualidade de Administrador-Chefe do Município, possui como atribuições 
principais o planejamento, organização e direção de serviços e obras da 
Municipalidade, logo, possui poderes de comando, de coordenação e de controle 
de todos os empreendimentos da Prefeitura.5 

Ademais, importa aduzir que a confecção e expedição da carteira de identificação 
impõe gasto ao erário público, por menos que seja seu valor. Assim, ao determinar 
no artigo 6° que as despesas a tal desiderato serão suportadas pelo orçamento 
vigente e suplementado se necessário, usurpa competência que não detém o Poder 
Legislativo, para tanto deverá consignar, expressamente, de onde se sairá a verba 
para a sua execução, nos termos do artigo 25 da Constituição Bandeirante.6 

Verifica-se, pelo consignado nitidamente o vício de iniciativa, culminando na 
inconstitucionalidade formal no presente Projeto de Lei em tela. Eis que, não é dado 
ao Poder Legislativo imiscuir-se nas prerrogativas e competências privativas do 

5 Hely Lopes Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 10 ed. São Paulo: Malheiros, p. 
575, apud ADI nº 117.808.0/6 T J-SP) 
6Art. 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será 

sancionada sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para a tender aos 
novos encargos. 

4 
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Poder Executivo, sob pena de quebra do Princípio da Separação de Poderes 
albergado pelas Constituições Federal e Bandeirante e no artigo 3° da Lei Orgânica 
do Município de Bauru. 

Pelo exposto a Vossa Excelência, conclui esta Consultoria Jurídica que o Projeto 
de Lei, sob nº 069/19 apresenta elemento de inconstitucionalidade formal, por 
conter vício de iniciativa, por afrontar diretamente a competência exclusiva que 
detém o Poder Executivo e por romper com o princípio da harmonia dos Poderes 
estampado nos Textos Constitucional Federal e Paulista, o que impossibilita a sua 
normal tramitação perante esta Colenda Casa. 

É o parecer. 

Carlos Augusto Gobbi 
Consultor Jurídico 

5 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

Considerando o parecer da Consultoria Jurídica às folhas 06 a 

10, entendo que a presente matéria é inconstitucional. Assim, somos pela não 

tramitação do projeto. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

30 de abril de 2019. 

ERTOMEIRA 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a 

inconstitucionalidade da proposta apresentada, conforme parecer da Consultoria 

Jurídica desta Casa. 

Relator 

Membro 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

30 de abril de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

ente 

Membro 
' 
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À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Alexssandro Bussola, em Sessão 

Ordinária realizada em 13 de maio de 2019, 

devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 27 de maio de 2019 . 

Bauru, 14 de maio de 2019 . 

Ptmbção da PUa 118 
OO'liG OOCi2! de BalXU. 
D!a_j_J_às tis. __ 

DIRETORIA DE APOlO LEGfSlATIVO. 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 01 

(uma) Sessão Ordinária, a requerimento do 

Vereador Francisco Carlos de Goes, em 

Sessão Ordinária realizada em 27 de maio de 

2019, devendo retornar à pauta na Sessão 

Ordinária convocada para o dia 03 de junho de 

2019 . 

Bauru, 28 de maio de 2019. 

J 

P esidente 

- SAO PAULO 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Considerando o envio do Projeto de Lei nº 38/19 

pelo Senhor Prefeito Municipal, solicito a retirada do 

presente projeto de lei, processado sob nº 069/19 e 

determino o arquivamento do mesmo. 

Bauru, 04 de junho de 2019 . 

Atendido o despacho supra segue o processo para o 

Arquivo . 

Bauru, 04 de junho de 2019. 

~l~J.À\~ 
RONALDO JbSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

Cumpridas •• exigências legais 
encnmlnha:se o presente processo 
10 Serviço de Microfilmagem e 
ArQutvo. 

Bouru ,,,9,,,Ç,.,/,~,Ç,,/ ... 1.9.. 
""º'º">do 1 le9lsl.,tlvo 


