
PROJETO DE LEI NO. 01612022.

A Câmara Municipal de Alagoinhas,
atribuiçÕes que lhe são conÍeridas por

"Dispõe sobre o

atendimento Preferencial

às pessoas com

fibromialgia nos locais

que especifica e dá

outras providências".

Estado da Bahia, usando de suas Z9Lei, LL

trffi

,Ltu0
DEGRETA:

Art. 1" - Ficam os órgãos públicos, empresas públicas, empresas

concessionárias de serviços públicos e estabelecimentos privados

localizados no Município de Alagoinhas, obrigados a dispensar, durante

todo o horário de expediente, atendimento preferencial às pessoas com

fibrom ialg ia.

Parágrafo único. Entende-se

l- supermercados;

ll - bancos;

lll - farmácias;

lV - bares;

V - restaurantes;

Vl - lojas em geral;

Vll - similares.

por estabelecimentos privados:
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Art. 2" - As empresas comerciais que recebem pagamentos de contas

deverãoincluiraspessoascomfibromialgianasfilasdeatendimento
preferencial já destinadas as pessoas portadoras de deficiência, os idosos

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos' as gestantes' as

lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo'

Art. 3o - A identificação dos beneficiários se dará mediante a

apresentação de carteira que comprove a condiçáo do portador da

enfermidade ou através de laudo emitido por profissional médico

habilitado que comprove a condição.

Art.4o - Os estabelecimentos que descumprirem o disposto na presente

Lei, sofrerão as seguintes penalidades:

| - advertência;

ll - suspensão do Alvará de Licenciamento do estabelecimento, na

terceira constatação, até o cumprimento desta Lei.

Art. 50 - O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias para

regulamentar a presente Lei.

Art.60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação' revogando-se

as disposiçôes em contrário.

de 2022
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI NO 01612022.

O presente Projeto de Lei dispÕe sobre o atendimento preferencial às

pessoas com fibromialgia em estabelecimentos públicos e privados e filas

preferenciais.

A iniciativa ao Projeto de Lei visa atender a demanda de parte da

população que é acometida pela fibromialgia, doença crÔnica que causa

imensas dores e transtornos aos seus pacientes.

Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica

ainda não conseguiu concluir quais são as causas, entretanto, já está

pacificado que os portadores da citada enfermidade, em sua maioria

mulheres, na faixa etária entre 30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade

a dor do que as pessoas que náo são acometidas por ela, em virtude de o

cérebro dos doentes interpretar os estímulos à dor de forma exagerada,

ativando o sistema nervoso por inteiro.

A fibromialgia é, portanto, uma condição clínica que demanda controle

dos sintomas, sob pena de os fatores fÍsicos serem agravados, exigindo a

necessidade de uma combinação de tratamentos medicamentosos e não

medicamentosos, em virtude de a ação dos medicamentos não ser

suficiente.

Dessa forma, pelas razôes expostas, faz-se necessário dispensar

atendimento prioritário aos portadores dessa enfermidade, a fim de

minimizar o seu sofrimento.

Sala das Sessôes, 03 de março de 2022

Jucileide Cardoso
Vereadora.
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pARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIçÃO,

JUSTIÇA E REDAÇÃO rtruRL AO PROJETO DE LEI No

01612022.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apos estudos

ao Projeto de Lei no 0i 6t2022, áe autoria da Vereadora Jucileide

Cardoso, que "DispÕe sobre o atendimento preferencial às

pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras

providências", opina pela sua tramitação devido a sua

constltucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor luizo'

Sala das Comissões, e 10 de maio de 2022.

Ver. Luciano os Almeida

Ver. J

Ver.

na Gonçalves

- Presidente

- Relator

- Membro.
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