
Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

L E I N. 10.310, DE 23 DE ABRIL DE 2021. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BOL~IM DO MUNI CIPIO 
N°.~ .... ~~ .. de~9 .. 1.9..~J.g,~ 

Torna obrigatória a inserção do símbolo mundial 
do autismo na entrada dos banheiros família, 
instalados em shopping centers, para uso de 
pessoas com transtorno do Espectro Autista. 

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso VIl do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam os shopping centers obrigados a inserirem, na entrada dos banheiros 
família, sinal que mostre a fita colorida, símbolo mundial referente ao transtorno do Espectro Autista, 
para que estes também possam ser utilizados pelos pais com filhos portadores da referida síndrome. 

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, gradativamente, 
às seguintes penalidades: 

1- advertência, sendo concedido 15 (quinze) dias para regularização; 

11 - multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de reincidência, sendo 
concedido prazo de 15 (quinze) dias para regularização; 

111 - multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de segunda reincidência, 
sendo concedido prazo de 5 (cinco) dias para regularização; e 

IV - suspensão do Alvará de Licenciamento para o Estabelecimento na terceira 

constatação, até o cumprimento desta Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

São José dos Campos, 23 de abril de 2021. 

~elic~am~ 

Secretário e Apoio Social ao Cidadão 
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Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Sec 
vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. 

Everton meida Figueira 
Departamento de Apoio Legislativo 

1a de Apoio Jurídico, aos 

(Projeto de Lei n. 107/2021, de autoria da Vereadora Dulce Rita) 
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