
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 024 / 2019. 

 

Institui a Política Municipal de Proteção aos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS DECRETA A SEGUINTE LEI: 

 

 Art. 1º.   Esta Lei institui a Política de proteção dos direitos da pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, que engloba: Transtorno Autista, Síndrome de 

Asperger, Transtorno Desintegrativo da infância, Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento Sem Outra especificação e Síndrome de Rett; e estabelece 

diretrizes para sua consecução; 

 §1º. Para efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do 

espectro autista aquela com anomalia qualitativa constituída por característica 

global do desenvolvimento, conforme definido na classificação estatística 

internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde (CID) da 

Organização Mundial da Saúde (OMS); 

 §2º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa 

com deficiência, para todos os efeitos legais; 

 Art. 2º. São diretrizes da Política Municipal de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: 

 I- A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento a pessoa com transtorno do espectro autista; 

 II- A participação da comunidade na formulação de políticas públicas 

voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da 

sua implantação, implementação, acompanhamento e avaliação; 

 III- A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno 

do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento 

multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; 

 IV- A inclusão dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista nas 

classes comuns de ensino regular e garantia de atendimento educacional 

especializado gratuito a esses educandos quando apresentarem necessidades 

especiais e sempre que, em função de condições específicas, não for possível a 

sua inserção nas classes comuns de ensino regular, observado o disposto no 

Capítulo V (Da educação Especial) do Título III, da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece diretrizes e bases da Educação nacional; 



 

 

V- O estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 

mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as 

disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 

VI- A responsabilidade do poder público quanto a informação pública relativa 

ao transtorno e suas implicações; 

VII- O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados 

no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e 

responsáveis; 

Parágrafo Único. Para cumprimento das diretrizes que trata este artigo, o 

poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas 

jurídicas de direito Privado. 

Art. 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 

I- A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer; 

II- A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

III- O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas á atenção integral às 

suas necessidades de saúde, incluindo: 

a) O diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 

b) O atendimento multiprofissional; 

c) A nutrição adequada e a terapia nutricional; 

d) O acesso a medicamentos, incluindo nutracêuticos; 

e) O acesso à informação que auxilie no diagnóstico e em seu tratamento; 

 

IV- O acesso: 

a) À educação; 

b) À moraria, inclusive à residência protegida; 

c) Ao mercado de trabalho; 

d) À assistência social. 

 

Art. 4º. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a 

tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do 

convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. 

Art. 5º. O município instituirá horário especial para seus servidores 

municipais que tenha sob sua responsabilidade e sob seus cuidados cônjuge, filho 

ou dependente com deficiência. 

Art. 6º. Fica instituída a Semana de Conscientização, em comemoração ao 

dia Municipal da “Consciência do Autismo”, 2 de abril. 

 



 

 

 

 

 

Art. 7º. As despesas decorrentes para a aplicação desta Lei correrão por 

conta da dotação orçamentária própria, com a devida suplementação se 

necessário. 

Art.8º. A presente lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo dentro 

de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação. 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

Sala das Sessões, aos 30 dias de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

   

 

TATIANE HELENA SOARES COÊLHO 

VEREADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O autismo é uma síndrome complexa, tanto a nível de diagnóstico, quanto 

de tratamento. De acordo com diagnósticos, o autismo é uma síndrome que afeta 

vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento 

do indivíduo. De acordo com dados atuais da ONU (Organização das Nações 

Unidas), o autismo é muito mais comum do que se pensa. Desse modo, cerca de 

1% da população mundial – ou um em cada 68 crianças – apresenta algum 

transtorno do espectro do autismo, e a ocorrência da condição neurológica tem 

aumentado, onde a maioria dos afetados é de crianças. 

 Há alguns anos, em 2013, o “National Health Statistics Report” publicou um 

estudo sobre o autismo nos Estados Unidos da América (EUA), sugerindo que a 

cada 50 (cinquenta) crianças que nascem, 1 (uma) está dentro do Transtorno do 

Espectro Autista – TEA. 

 Segundo dados do CDC (Center of Deseases Control and Prevention), 

órgão ligado ao governo dos EUA, existe hoje um caso de autismo a cada 110 

pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de 

habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil 

ocorrências só no Estado de São Paulo. Contudo, apesar de numerosos, os 

milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar tratamento adequado. 

Além de encontrarem dificuldades com o tratamento, segundo especialistas, as 

pessoas com autismo acabam sendo discriminadas, não tendo acesso a serviços 

que favorecem, em condições de igualdade com os outros, o direito à educação, 

emprego e vida em comunidade. 

 O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, destacou que a 

rejeição das pessoas que apresentam essa condição neurológica “é uma violação 

dos direitos humanos e um desperdício de potencial humano”. Não é levado em 

consideração o fato de que pessoas com autismo têm um enorme potencial; 

muitos têm notáveis habilidades visuais, artísticas ou acadêmicas.  

 Nesse sentido, a busca pela valorização e respeito pelas pessoas com 

autismo deve ser constante. Assim, cada vez mais é preciso o investimento em 

serviços e pesquisas sobre a remoção de barreiras sociais e equívocos sobre o 

autismo. 

 Em 2012, foi promulgada a Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/12), que 

institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista. A partir da referida lei, fica clara a importância da realização de 



um censo para saber quantos autistas existem no Brasil, a fim de facilitar, bem 

como promover uma capacitação mais qualificada dos profissionais da saúde, 

educadores e demais profissionais que atuam com estas pessoas 

  

 

 

 

 

 

Diante do grande alcance social da presente medida, solicito o apoio dos nobres 

Pares para aprovação da presente proposição. 

Pelas razões mencionadas, rogo aos nobres pares a aprovação desta lei. 

 

 

 

 

Sala das Sessões, aos 30 dias de abril de 2019. 

 

 

 

 

   

 

TATIANE HELENA SOARES COÊLHO 

VEREADORA 

 


