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PROJETO DE LEI Nº. 531/2021 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção 

do símbolo do transtorno do espectro autista 

(TEA) na indicação de assentos preferenciais 

do transporte público de Manaus. 

 

Art. 1º Os assentos preferenciais dos ônibus do transporte coletivo municipal da 

Cidade de Manaus deverão estar destacados com adesivos ou placas de assentos 

preferenciais e incluir nestes o símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

Parágrafo único — As empresas permissionárias para o transporte público de 

Manaus deverão exibir em seu interior, de maneira visível, um adesivo ou placa que 

identifique o assento sendo como preferencial para pessoa com Transtorno do 

espectro autista (TEA). 

Art. 2° A imagem, que deverá estar estampada no adesivo ou placa, é o símbolo 

mundial da conscientização sobre o autismo — um laço com estampa de quebra 

cabeça. 

Art. 3° As empresas de transporte coletivo municipal que não cumprirem o 

determinado na presente lei, estarão sujeitas às seguintes sanções penais pelo 

descumprimento:  
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I — Multa equivalente a 20 (vinte) UFMs (Unidades Fiscais do Município); 

II — Na reincidência; Multa equivalente a 30 (trinta) UFMs (Unidades Fiscais do 

Município). 

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

 

Plenário Adriano Jorge, 14 de setembro de 2021 

 

 

EDUARDO ALFAIA 
Vereador / PMN 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto que ora submeto à análise dos nobres tem como objetivo 

dar amplitude à inclusão social e facilidade de locomoção para as pessoas com o 

Transtorno do Espectro Autista. 

O autismo é uma síndrome que manifesta um déficit no desenvolvimento da 

comunicação verbal e não verbal, da socialização e comportamento. É sabido que em 

diversos horários o fluxo de pessoas nos ônibus aumenta e acaba não havendo 

assentos suficientes para todos, sendo essa uma situação muito difícil para o autista 

que possui dificuldades para se organizar diante de uma tarefa nova, um ambiente 

inesperado ou lidar com imprevistos.  

A inclusão dessas pessoas contribui muito para o desenvolvimento delas, 

oferece visibilidade ao problema e integração na sociedade. Destarte, verificado o 

relevante interesse público e social demonstrado na presente proposta, visando 

garantir o direito da utilização dos assentos preferenciais também para as pessoas 

portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nossa cidade. 

A esta Casa das Leis cabe tratar assunto em tela, conforme dispõe a nossa Lei 
Orgânica do Município de Manaus: 

 

Art. 22 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor 
sobre todas as matérias de competência do Município, e 
especialmente: 

I - assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação 
federal e estadual, notadamente no que diz respeito: 
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Assim, o presente projeto de lei possui amparo na nossa Lei Orgânica Municipal 

e apresenta-se como soma desta Colenda Câmara na reflexão da realidade manauara 

cada vez mais inclusiva. 

Diante do exposto, apresentada a justificativa com sua fundamentação fática e 

jurídica peço que ela seja deliberada e aprovada. 

 

Plenário Adriano Jorge, 14 de setembro de 2021. 

 
 
 
 

EDUARDO ALFAIA 
Vereador / PMN 


