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LEI Nº 6.201, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

INSTITUI O USO DO COLAR DE GIRASSOL
COMO INSTRUMENTO AUXILIAR DE
ORIENTAÇÃO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OCULTAS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Cariacica, o uso do Colar de Girassol
como instrumento auxiliar de orientação, para identificação de pessoas com deficiência
oculta.
Parágrafo único. Entende-se como pessoas com deficiências ocultas, aquelas que têm
impedimento de longo prazo de natureza mental, intelectual ou sensorial, de difícil'
identificação imediata, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade condições com as demais
pessoas.
Art. 2° - As pessoas com deficiências ocultas terão assegurados os direitos a atenção
especial necessária, fazendo uso do cordão de girassol, garantindo assim, o seu
atendimento prioritário e mais humanizado nos termos dessa Lei, considerando que as
deficiências ocultas são impossíveis de serem detectadas tão somente pela aparência
física.
Art. 3° - Para conhecimento da população, o Poder Executivo poderá dar publicidade,
através dos órgãos competentes e por meio de instrumentos e mecanismos adequados à
divulgação, do uso do Colar de Girassol por pessoas com deficiência não visível ou por
seus familiares.
Art. 4° - As repartições públicas, estabelecimentos privados e empresas
concessionárias de serviços públicos estão obrigados a dispensar atendimento
prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento
diferenciadoe imediato às pessoas com deficiência oculta usando o cordão de girassol,
o que, automaticamente os estará identificando.

§ 1° - Entende-se como estabelecimentos privados:
1 - Supermercados;
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li - Bancos;
Ili - Farmácias;
IV - Restaurantes;
V - Bares;
VI - Lojas em geral;
VII - similares.
Art. 5° - O Executivo Municipal determinará ao órgão competente a responsabilidade
pela confecção e entrega dos cordões de girassol aos usuários de seus serviços que
se encontrem em situação de vulnerabilidade social, mediante a apresentação de laudo
médico comprobatório e devida comprovação pessoal do beneficiário.
Parágrafo único - O executivo Municipal poderá realizar convênio com outros órgãos
para a confecção dos devidos colares.
Art. 6° - O cordão girassol será personalizado e produzido conforme modelo do anexo 1
desta lei.
Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cariacica-ES, 19 de agosto de 2021 .

PROC. Nº 20.707/2021.
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ANEXO 1

Modelo de cordão girassol - especificações.
1 - material poliéster acetinado;
2 - medidas de 15 ou 20mm de largura por 85 cm de comprimento;
3 - acabamentos são: fixador mosquete e trava de segurança.
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LEI Nº 6 .200, DE 19 DE AGOSTO D E 2021
INSTITUI O "DIA DA CAMPANHA ROMPENDO O SILÊNCIO", NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS .
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovo u e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituído o Dia da Campanha Rompendo o Silêncio, no Município de Cariacica, a ser celebrado,
anualmente, no 40 (quarto) sábado do mês de agosto.
Art. 2º O Dia da Campanha Rompendo o Silêncio tem por finalidade :
1- Esclarecer aos muníci pes sobre a importância de oferecer apoio a crianças, mulheres e idosos que
sofrem violência doméstica;
li- Informar e divulgar os constantes abusos que ocorrem diariamente na sociedade;
Ili- estimula r e incentivar crianças, mulheres e idosos, assim como aqueles que presenciam atos de
violência contra essas v ítimas , a terem capacidade e coragem para ro mper o silêncio e denunciar os
infratores e, por fim,
IV- cl ivu lgar os locais em que deverão ser feitas as denúncias de maus tratos ou de violência.
Art. 3º No Dia da Campanha Rompendo o Silêncio serão promovidas ações como fóruns, escola de pais,
eventos de educa ção contra a vio lência e outros tipos de manifestações afetas ao tema .
Art . 4° O disposto nesta Lei poderá ser regulamentado pelo Poder Executivo Municipal para garantir a sua
execuçãc,.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cariacica-ES , 19 de agosto de 2021.
EUCLÉRIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 6 .201, DE 19 DE AGOSTO DE 2021
INSTITUI O USO DO COLAR DE GIRASSOL COMO INSTRUMENTO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO, PARA
IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICI ÊNCIAS OCULTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art . 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Cariacica, o uso do Colar de Girassol como instrumento
auxiliar de orientação, para identificação de pessoas com deficiência oculta.
Parágrafo único. Entende-se como pessoas com deficiências ocultas, aquelas que têm impedimento de
longo prazo de natureza mental, intelectual ou sensorial, de difícil identificação imediata, o qual, em
interação co m uma ou mais barreiras , pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade condições com as demais pessoas.
Ar t. 2° - As pessoas com deficiências ocultas terão assegurados os direitos a atenção especial necessária,
fazendo uso do cordão de girassol, garantindo assim , o seu atendimento prioritário e mais humanizado
nos termos dessa Lei, considerando que as deficiências ocultas são impossíveis de ser em detectadas tão
somente pela aparência física.
Ar t . 3° - Para co nhecimento da população, o Poder Executivo poderá dar publicidade, através dos órgãos
competentes e por meio de instrumentos e mecanismos adequados à divu lgação, do uso do Colar de
Girassol por pessoas com deficiência não visível ou por seus familiares.
Ar t. 4° - As repartições públicas, estabelecimentos privados e empresas concessionárias de serviços
públ icos estão obrigados a dispensar atendimento prioritário, por m eio de serviços individualizados que
assegurem tratamento diferenciado e imediato às pessoas com deficiênci a oculta usando o cordão de
gi rassol, o que, automaticamente os estará identificando.
§ 1° - Entende-se como estabelecimentos privados:
I - Supermercados ;
II- Ba ncos;
III- Farmácias;
I V- Restaurantes ;
V- Bares ;
VI- Lojas em geral;
VII- similares.
Art. Sº - O Executivo Municipal determi nar á ao órgão competente a responsabilidade pela confecção e
entrega dos cordões de girassol aos usuários de seus serviços que se encontrem em situação de
vulnerabilidade socia l, mediante a apresentação de laudo médico com probatório e devida comprovação
pessoal do beneficiário .
Parágrafo único - O executivo Munici pal poderá rea lizar convênio com outros órgãos para a confecção dos
devidos co lares.
Art . 6º - O cordão girassol será personalizado e produzido co nforme modelo do anexo 1 desta lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EXPEDIENTE:

Coordenadora de Confecção. Registro e Expedição de Atos Oficiais - Maria de Lourdes M. Coelho.
Auxiliar Administrativo - Thamires F. de Alvarenga e Assessora Especial de Gabinete - Gabriela M. Reblin.
Av. Mário Gurgel, 2.502 - Alto Lage, Cariacica-ES, 29.151-900
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ANEXO I
Modelo de cordão girassol - especificações.
1 - materia l políéster acetinado;
2 - medidas de 15 ou 20mm de largura por 85 cm de comprimento;
3 - acabamentos são: fixador mosquete e trava de segurança.
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DECRETO Nº 185, DE 19 DE AGOSTO DE

2021

DECRETO Nº 186, DE 19 DE AGOSTO DE

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNI CIPAL DE CARI ACI CA Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 90 da
Lei Orgânica Municipal de Cariacica,
DECRETA:
Art. 1o Fica incluído ao Anexo único do Decret o
nº 008/ 2021, o ponto facultativo no d ia 06 de
setembro de 2021 (segunda-feira), não
havendo expediente nas repartições públicas da
administração municipal direta e Indireta, e
nem aula nas unidades de ensino de Educação
Infantil e Fundamental da Rede Pública
Municipal.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no
caput dest e artigo, as unidades administrativas
que desempenham serviços essenciais, que não
admitem paralisação, para os quais as
Secretari as Municipais deverão tomar as
devidas medidas para suas r ealizações.
Art. 2º Este Decreto entr a em vigor na data de
sua publicação.
Art. 30 Revogam -se as disposições em
contrário.

REORGANIZA ÓRGÂOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO MUNÍCIPI O.
O PREFEITO MUNICI PAL DE CARI ACI CA, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas <'tribuições
legais e tendo em vista o disposto no art. 90,
IX, da Lei Orgânica do Município, e art. 87, da
Lei Municipa l nº 5.283, de 17 de novembro de
2014,
DECRETA:
Art. 10 Fica 01 (um) cargo de Assessor Adjunto
de Planejamento e o seu respectivo e atual
ocupante, o servidor Fluvio Sarmento Unhar es
- matrícula nº 119.482, vinculados à Secretaria
Municipal de Governo, transferidos para a
Secretaria Municipal de Defesa Social.
Art. 2º Fica 0 1 (um) cargo de Assessor Adjunto
de Gabinete e o seu r espectivo e atual
ocupante, a servidora Lorena Rocha Schmid matrícula nº 119.019, vincu lados à Secretaria
Municipal de Governo , tr ansferidos para a
Secretaria Municipal de Defesa Social.
Art. 30 . Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
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