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L E I N. 10.083, DE 31 DE JANEIRO DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
B O LETI~ PO MUNICIPIO 
N°.~ .... fi .. de 03:1.~.~ 

Dispoe sobre o incentive a realiza~ao de sessao de 
cinema adaptada a crian~as e adolescentes com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas 
famflias no Municipio de Sao Jose des Campos e da 
outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usc das atribui~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei : 

Art. 1Q Ficam as salas de cinema situadas no Municipio de Sao Jose des Campos 
incentivadas a reservar uma sessao, de periodicidade mensal, destinada a crian~as e adolescentes com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famflias. 

§ 1Q Durante tais sessoes, as salas poderao estar adaptadas as condi~oes de 
luminosidade e scm mais adequadas, para que nao causem desconforto aos usuaries. 

§ 2Q As crian!;as e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares 
terao acesso irrestrito a sala de exibi!;ao, podendo entrar e sair ao Iongo da sessao sempre que 
desejarem. 

Art. 2Q Nas datas em que houver as sessoes, essas deverao ser identificadas com o 
simbolo mundial do espectro autista, que sera afixado em local de facil visualiza~ao. 

Art. 3Q As salas de cinema terao prazo de 90 (noventa) dias para se adequar a presente 
Lei. 

Art. 4Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose des Campos, 31 de janeiro de 2020. 

cial ao Cidadao 
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~ 
a Costa Mendes 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
trinta e urn dias do mes de janeiro do a no de dais mil e vinte. 

Eve meida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 

{Projeto de Lei n. 97/2018, de autoria da Vereadora Dulce Rita) 
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