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PROJETO DE LEI N° 048 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.

sobre“Dispde 
prioridade de atendimento aos 
portadores de Fibromialgia, e 
da outras providencias”.

a

Art. 1°- Esta lei estabelece prioridade de atendimento aos portadores de 
Fibromialgia, no ambito do municipio de Cajamar, Estado de Sao Paulo, nos 
termos que especifica.

Art. 2° - Ficam os orgaos publicos, empresas publicas, empresas 
concessionarias de servigos publicos e estabelecimentos privados localizados 
no Municipio de Cajamar, obrigados a conceder atendimento preferencial as 
pessoas portadoras de fibromialgia.

Art. 3° - O atendimento preferencial previsto nesta lei tera o mesmo 
tratamento daquele concedido as pessoas com deficiencia, os idosos com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as 
pessoas com criangas de colo e os obesos, nos termos da Lei Federal 
n°10.048, de 08 de novembro de 2000.

Art. 4° - A identificagao dos portadores de fibromialgia se dara mediante 
a apresentagao de laudo ou atestado medico que comprove a condigao do 
portador da referida enfermidade.

Art. 5° - Os estabelecimentos que descumprirem o disposto na presente 
lei sofrerao as seguintes penalidades:

Advertencia;

o Multa;
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< §1°. A aplicagao das penalidades previstas no caput obedecera a regulamento 
proprio do Poder Executive, mediante procedimento administrative formal, 
garantida ampla defesa e contraditorio.
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§2°. O valor da multa sera definido pelo Poder Executive, observando-se a 
legislagao especifica e atendendo aos preceitos da proporcionalidade e 
razoabilidade.
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Art. 6° - O Poder Executive tera o prazo de 60 (sessenta) dias para 
regulamentar a presente Lei.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias apos sua publicagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 22 de setembro de 2022.

Clei ido Silva
eador

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555- CEP 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
TEL/FAX: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

http://www.camaracajamar.sp.gov.br


Estado de Sao Paulo 
www.camaracajamar.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

A iniciativa do Projeto de Lei visa atender a demanda de parte da 
populapao acometida pela fibromialgia, doenpa cronica que causa imensas 
dores e transtornos a quern a possui.

For se tratar de uma doenpa recem-descoberta, a comunidade medica 
ainda nao conseguiu concluir quais sao as causas, entretanto, ja esta 
pacificado que os portadores da citada enfermidade, em sua maioria mulheres, 
na faixa etaria entre 30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade a dor do que 
as pessoas que nao sao acometidas por ela. Em decorrencia desta 
caracteristica, o cerebro de quern possui a doenga passa a interpretar os 
estimulos a dor de forma exagerada, ativando o sistema nervoso por inteiro.

A fibromialgia e, portanto, uma condigao clinica que demanda controle 
dos sintomas, sob o risco de os fatores fisicos serem agravados, exigindo a 
necessidade de uma combinagao de tratamentos medicamentosos e nao 
medicamentosos, em virtude da agao insuficiente dos medicamentos.

Ante tudo o que foi exposto, faz-se necessario disponibilizar atendimento 
prioritario aos portadores de Fibromialgia, a fim de minimizar o seu sofrimento. 
Desta forma, pleiteio aprovagao deste Projeto de Lei pelas indicadas razoes.
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