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LEI N° 2204 DE 19 DE JANEIRO DE 2022.

DISPOE    SOBRE    POLiTICA    PUBLICA
MU NICIPAL            PARA            GARANTIA,
PROTECAO      E      AMPLIACA0      DOS
DI REITOS       DAS        PESSOAS       COIVI
TRANSTORN0          DO          ESPECTRO
AUTISTA (TEA) E SEUS FAMILIARES.

A  CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  A  politica  municipal  para  garantia,  protegao  e  ampliagao  dos
direitos  das  pessoas  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  e  seus  familiares
fica disciplinada nos termos das diretrizes estabelecidas nesta Lei.

§1°  Para  os  fins  desta  Lei,  considera-se  pessoa  com  Transtorno  do
Espectro  Autista  (TEA)  aquela  que,  em   razao  de  neurodesenvolvimento  atipico,
apresente as seguintes caracteristicas:

I  -  dificuldade  de  comunicagao,  podendo  haver  comprometimento  da
linguagem verbal e nao verbal,  literalidade, concretude, apraxia de fala e dislexia;

11   -   dificuldade   de   manutengao   de   interagao   social,    ausencia   ou
diminuigao de reciprocidade e pouco ou nenhum apego a conveng6es sociais;

Ill  -  padr6es  restritivos  e  repetitivos  de  comportamentos,  interesses,
temas e atividades, apego a rotina e necessidade de planejamento;

lv -  recebimento,  processamento e  resposta  aos  estimulos  sensoriais
de  forma   peculiar,   podendo   haver  hiper  ou   hiporresponsividade  dos  sentidos  e
rigidez mental.

§2°   As   caracteristicas   elencadas   no   §   1°   deste   artigo   podem   se
apresentar em diferentes graus, em conjunto ou de forma isolada.

§3° A  Carteira  de  ldentidade  instituida  pelo  Decreto  Federal  n°  9.278,
de 5 de fevereiro de 2018, que regulamenta a Lei Federal  n° 7.116. de 29 de agosto
de  1983,  configura  documento valido  para garantir a  acesso  as  politicas  municipais
voltadas as pessoas com TEA e ao atendimento prioritario,  podendo ser adicionado
ao   referido   documento   o   simbolo   da   fita   quebra-cabega,   simbolo   mundial   da
conscientizagao do transtorno do espectro autista, conforme a Lei Federal  13.977 de
08 de janeiro de 2020.

§4° As pessoas com Transtorno do Espectro Autista sao equiparadas a
pessoas  com  deficiencia,   para  todos  os  efeitos  legais,   conforme  Lei  Federal   n°
12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece a Politica Nacional de Proteeao
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Art.  2°  Sao  diretrizes  da  Polltica  Municipal  para  garantia,  protegao  e
ampliagao  dos  direitos  das  pessoas  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  e
seusfamiliares:#
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I  - a  intersetorialidade  no desenvolvimento das ag6es e das politicas e
no atendimento a pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

11  -a  participagao  da  comunidade  na  formulagao  de  politicas  publicas
voltadas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista e o controle social da sua
implanta¢ao, acompanhamento e avaliaeao:

Ill  -o protagonismo da  pessoa com Transtorno do Espectro Autista na
formulagao de politicas pdblicas voltadas a efetivagao de seus direitos;

lv   -   a   promogao,   pelo   Municipio   de   Sobral,   de   campanhas   de
esclarecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista;

V  -  a  atengao  integral  as  necessidades  de  satlde  da  pessoa  com
Transtorno  do  Espectro  Autista,  objetivando  o  diagn6stico  precoce,  o  atendimento
multiprofissional e o acesso a medicamentos e alimentagao adequada;

VI  -  o  estimulo  a  insergao  da  pessoa  com  Transtorno  do  Espectro
Autista no mercado de trabalho,  observadas as peculiaridades da deficiencia e a Lei
Federal  n° 8.069,  de  13 de julho de  1990;

Vll    -    o    incentivo    a   formagao   e   a    capacitagao   de    profissionais
especializados  no  atendimento  a  pessoa  com  Transtorno do  Espectro Autista,  bern
como a pais e responsaveis;

Vlll    -    o    apoio    social,    psicol6gico    e   formativo    aos    familiares    e
responsaveis de pessoas com TEA:

lx  -  a  insergao  da  pessoa  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  na
sociedade,   podendo   o  Municipio   implementar  politicas  pdblicas  para  a  garantia,
protegao e ampliagao de seus direitos;

X - a protegao contra qualquer forma de abuso e discriminacao, sujeito
as penalidades legais;

Xl  -  a  garantia,  na  rede  ptiblica  municipal  de  ensino,  de  matricula  nas
classes  comuns  e  de  oferta  do Atendimento  Educacional  Especializado  - AEE  aos
estudantes   pdblico  da   Educagao   Especial,   quando  se  fizer  necessario,   e  ap6s
avaliagao educacional especializada,  amparadas pelo Plano de AEE.

Pafagrafo   dnico.   A   politica   tratada   nesta   Lei   tern   como   objetivo
promover a  inclusao social,  priorizando a autonomia,  protagonismo e  independencia
das    pessoas    com    TEA,    bern    como    dinamjzar    a    gestao,    promovendo    a
desburocratizaeao   e   facilitando   a   criagao   de   mecanismos   que   propiciem   mais
agilidade   e   efetividade   na   consecugao   dos   processos   de   diagn6stico   e   de
intervengao   pedag6gica,   a  fim   de  abarcar  as  articulag6es  de  ag6es  e  proj.etos
voltados a populaeao com TEA, a seus familiares e cuidadores.

Art.  3°  Cabe  ao  Municipio  assegurar  a  pessoa  com  Transtorno  do
Espectro Autista a efetivaeao dos direitos fundamentais referentes a vida, a satlde, a
sexualidade,   a   alimentagao,   a   habitagao,   a   educagao,   a   profissionalizagao,   ao
trabalho,  ao  diagn6stico  e  ao tratamento,  ao  transporte,  a  cultura,  ao  desporto,  ao
turismo, ao lazer, a informagao, a comunicaeao, a dignidade, ao respeito, a liberdade,
a  convivencia  familiar  e  comunitaria,  entre  outros,  estabelecidos  na  Constituigao
Federal,  na  Lei  Federal  n°  12.764,  de 2012,  na  Lei  Federal  n°  13.146,  de 6 de julho
de2ol5,eoutrasnormasquegarantamseubem-estarpessoal,socialeecon6mlco;fty
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§1° Para a efetivagao dos direitos referidos no caput deste artigo, fica o
Municipio  autorizado  a  firmar  parcerias  com  pessoas juridicas  de  direito  ptlblico  ou

privado.

§2°  Sera  criado  cadastro  municipal  das  pessoas  com  Transtorno  do
Espectro Autista,  levando-se em conta intersecg6es de genero e faixa etaria, visando
subsidjar a politica ora instituida.

§3°  Os  atendimentos  a  pessoa  com  TEA em  ambito  municipal  devem
ser informados ao 6rgao competente para a atualizagao do cadastro a que se refere
o § 2° deste artigo, na forma do regulamento.

Art.  4° A prestagao de servigos  ptlblicos a  pessoa  com  Transtorno do
Espectro  Autista  sera  realizada  de  forma  integrada  pelos  servigos  municipais  de
sadde, educagao e assistencia social.

Pafagrafo   t]nico.   Compete   ao   Municipio  criar  e   manter  programa
permanente de capacitagao e atualizagao em  autismo,  estruturado e ministrado por
equipe   multiprofissional,   a   fim   de   garantir   informagao,   treinamento,   formagao   e
especializagao  aos  profissionais  que  atuam  na  prestaeao  de  servigos  a  populagao
com TEA, tendo como prjncipais objetivos:

I  - o desenvolvimento de estrategias pedag6gicas e o  uso de recursos
de  acessibilidade,  por  meio  da  avaliagao  pedag6gica  funcional  do  estudante,  com
vistas   a   superagao   de   barreiras,   que   promovam   o   Atendimento   Educacional
Especializado  das  pessoas  com  Transtorno  do  Espectro Autista  em  todas  as  suas
dimens6es;

11  -  a  garantia  de  acesso  ao  curriculo,   assegurando-se  o  direito  de
aprendizagem  no  que  diz  respeito  a  elaboragao  de  estrategias  pedag6gicas  que
assegurem as  pessoas com Transtorno do  Espectro Autista a mencionado acesso,
de   maneira   que   eliminem   as   barreiras   e   tenham   garantidos   os   direitos   de
aprendizagem,  possibilitando o seu desenvolvimento integral;

111   -   a   produeao   e   a   difusao   de   conhecimentos,   metodologias   e
informae6es nas areas de sadde, educagao e assistencia social, fundamentados em
praticas baseadas em evidencias cientificas;

IV - a elaboraeao de estudos que gerem indicadores locais capazes de
auxiliar  no  desenvolvimento,  fortalecimento  e  aperfeigoamento  da  Politica  tratada
nesta Lei.

Art.  5°  Durante  a  Semana  Municipal  de  Conscientizaeao  do Autismo,
incluida  no  Calendario de  Eventos da Cidade de Sobral/CE  pela  Lei  n°  1990,  de  18
de margo de 2020, o Municipio devera promover:

I  - promover ag6es voltadas a  conscientizaeao da  populaeao  por meio
de campanhas educativas  nas escolas,  postos de sadde,  pragas,  empresas,  com o
objetivo  de  combater  o  preconceito,  a  discriminagao,  com  realizagao  de  palestras,
seminarios e/ou eventos;

11 -promover medidas de inclusao social e participagao comunitaria dos

:::I::::;nf:in:lire:s:ue:;r;P°;:ti!te:SFTCEuj;°:sdepcoadpearc!:a9:;!cut,voeLeg,slat,v#
111  -durante  a  realizagao da  Semana  Municipal  de Conscientizagao ao
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promoverao  identificagao  diferenciada  nos  pfedios  e  monumentos,  simbolizando  a
luta pela promogao, reflexao e informaeao do tema em questao.

Art.  6°  E  assegurado  o  acesso  as  ag6es  e  servigos  municipais  de
saude  que  garantam  a  atencao  integral  as  necessidades  das  pessoas  com  TEA,
devendo o Municipio garantir:

I -diagn6stico precoce, ainda que nao definitivo;
11 -atendimento multiprofissional no Sistema Municipal de Saude;
Ill   -   informag6es  que  auxiliem   no  diagn6stico  e   no  tratamento  das

condig6es coexistentes;
lv -orientagao nutricional e farmaceutjca adequada;
V - orientagao aos familiares e responsaveis pelos cuidados da pessoa

com TEA, quando for o caso.

observar.se.a§::empadr:disp%:::nnt:ast£°Lsei,d:r::tg:S|a%raeovj::°rsegne°ncfaa3:tsis::t:aaurti:cog
de Saude - SUS,  sem  prejuizo de outras normas aplicaveis,  bern como a "Linha de

:auLd,#:::r:e:eaLeen::eon::oP:S:c°oasss::jT,tdr:n§::tren:Sadu°n:cSoP::tr€add%ea„u::mM°jn:s::r::
da Saude.

§2° As  linhas terapeuticas devem  observar as  idiossincrasias  de  cada
pessoa com TEA,  nao devendo os servigos adotar urn unico modelo de abordagem
terapeutica.

§3° Sempre que for necessaria a internagao da pessoa com TEA, esta
devera ser feita de manejra  humanizada e assistida,  a fim  de preservar a satlde do
paciente e reestabelecer seu equilibrio.

Art.    7°    Sera    criado    o    Centro   de    Referencia    Especializado    no
Atendimento Integral as pessoas com transtorno do Espectro Autista.

I  -  o  Centro  de  Referencia  Especializada  no  Atendimento  Integral  as
pessoas  com  Transtorno  do  Espectro  Autista,  fica  subordinado  a  Secretaria  de
Sadde do Municipio de Sobral.

Pafagrafo    tlnico.    0    Centro    de    Referencia     Especializado    no
Atendimento    Integral    as    pessoas   com   transtorno   do    Espectro   Autista,    sera
responsavel  pela  execueao  da  Politica  Ptlblica  municipal  para  garantia,  protegao  e
ampliagao  dos  direitos  das  pessoas  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  e
seus  familiares,   realizara  atendimento  a  fim  de  definir  a  melhor  intervengao  para
pessoa com TEA com equipe formada baseando-se na estrutura prevista no artigo 6°
desta  Lei.

Art.     8°     Incumbe     ao     Municipio     assegurar,     criar,     desenvolver,
implementar,  incentivar,  acompanhar  e  avaliar  a  inclusao  da  pessoa  com  TEA  na
Rede Municipal de Ensino, devendo,  para tanto:

I  -  promover  cilrsos  de  capacitagao  continuada  e  intersetorial  voltados
aos  profissionais  que  atuam  na  Rede  Municipal  de  Ensino,  visando  a  inclusao  de

TEA;*alunos com
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11    -    disponibilizar    acompanhamento    especializado    para    apoiar    o
estudante com Transtorno do Espectro Autista dentro do contexto da classe comum
do ensino regular, quando necessario e avaliado pela equipe de educagao especial,
podendo este apoio ser de carater temporario ou permanente,  conforme mensurado
no  Plano de Atendimento  Educacional  Especializado,  com  a devida  identifica?ao de
barreiras de acesso ao curriculo;

Ill   -  garantir  suporte  escolar  complementar  especializado   no  contra
turno, para o aluno com TEA incluido em classe comum do ensino regular;

lv  -  garantir,   na  rede  pablica  municipal  de  ensino,   a  matricula  dos
estudantes pdblico da Educagao Especial nas classes comuns, bern como assegurar
a  oferta  do  Atendimento  Educacional  Especializado  -  AEE,  quando  necessario  e
ap6s avaliagao educacional especializada, amparadas pelo Plano de AEE;

V   -   garantir   as   mobilizag6es   indispensaveis   ao   atendimento   das
necessidades    especificas    dos    estudantes     ptlblico    da     Educacao     Especial,
assegurando-se   o   acesso   e   a   permanencia   em   diferentes   tempos   e   espagos
educativos, considerada a neurodiversidade apresentada pelos estudantes com TEA;

Vl -garantir o acesso ao ensino voltado para jovens e adultos (EJA) as
pessoas  com   TEA  que   atingiram   a   idade   adulta   sem   terem   sido  devidamente
escolarizadas;

Vll -assegurar o acompanhamento par profissional de psicopedagogia,
quando ap6s avaliagao multiprofissional for identjficado problema de aprendizagem.

§1° As  mobilizae6es  indispensaveis ao atendimento das  necessidades
especificas dos estudantes ptlblico da Educagao Especial a que se refere o inciso V
do  caput  deste  artigo  deverao  ser  consideradas  no  Projeto  Politico-Pedag6gico  -
PPP de todas as Unidades Educacionais/Espaeos Educativos da Rede Municipal de
Ensino.

§2°  Poderao  ser  implementadas,  quando  for  o  caso,  ferramentas  de
comunicagao  alternativa,   a  fim  de  proporcionar  tecnicas  efetivas  de  ensino  aos
alunos com TEA.

Art.  9°  E  vedada  a  cobranga  de  valores  diferenciados  de  qualquer
natureza para as pessoas com TEA nas mensalidades,  anuidades e matriculas das
instituie6es  privadas  de  ensino  localizadas  no  Municipio  de  Sobral,  bern  como  a
recusa   de   matricula   as   quais   estao   obrigadas   a   promover   as   adaptag6es
necessarias a inclusao dos alunos com TEA, nos mesmos termos do art. 8° desta Lei,
nos termos previstos pelo artigo 28 da Lei Federal n° 13.146, de 6 de julho de 2015.

Art.10. As pessoas com TEA tern direito ao transporte, de forma digna
e de acordo com suas necessidades, incluindo:

I  -  o  direito  a  estacionamento  de  veiculos  que  transportem  pessoas
com  TEA,  na  forma  da  legislagao  especifica,  nas  vagas  reservadas  e  sinalizadas
como vagas destinadas ao uso de pessoas com deficiencia,  nas vjas pablicas e nas
vias  e  areas  de  estacionamento  aberto  ao  publico  de  estabelecimentos  de  uso
coletivo.

Art.11. A pessoa com TEA tern direito a vida digna, a integridade fisica
e  moral,  ao  livre  desenvolvimento  da  personalidade  e  a  seguranga,  devendo  ser
combatlda,emambitomunicipal,todaformadediscrlmlnagaocontraelaspraticada#
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em  razao  da  neuro  divergencia,  incluindo~se  aqui  a  infantilizagao  de  adultos  e  a
aversao ao contato.

Art.   12.   A   pessoa   com   TEA   sera   protegida   de   toda   forma   de
negligencia,   discriminagao,   exploragao,   violencia,   tortura,   crueldade,   opressao   e
tratamento desumano ou degradante praticado em ambito municipal.

Pafagrafo   t]nico.   A  Administraeao   Pt]blica   Municipal   criafa   canais
facilitados,  ou  adequara canais ja existentes,  de dentincia as condutas descritas no
caput deste artigo, bern como promovera campanhas de combate a violencia fisica e
moral praticada contra a pessoa com TEA.

Art.13.  A  Politica  Municipal  para  garantia,  protegao  e  ampliagao  dos
direitos  das  Pessoas  com  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  e  seus  familiares
fica  vinculada  a  Secretaria  Municipal  Direitos  Humanos,   Habitagao  e  Assistencia
Social  juntamente  com  a  secretaria  de  Educagao,  competindo  a  coordenagao  e
planejamento  a  coordenadoria  de  Direitos  Humanos  com  o  Ndcleo  da  pessoa  com
Deficiencia   competindo-lhe   o   planejamento   e   a   gestao,   a   partir  das   seguintes
atribuig6es:

I  - coordenar e acompanhar a  implementacao da  Politica  Municipal ora
instituida;

11  -fomentar  e  promover  as  ag6es  de  capacitagao  em  Transtorno  do
Espectro Autista,  em  colaboragao  com  organizag6es  da  sociedade  civil,  meios  de
comunicaeao,   entidades   de   classe,   instituig6es   ptlblicas   e   privadas   e   com   a
sociedade;

Ill  -  articular  e  coordenar  a  estruturaeao  da  rede  de  atendimento  a
pessoa  com  TEA,  bern  coma  a  captacao  de  recursos  para  planos,  programas  e
pfojetos na area de sadde,  educagao e assistencia social voltados a implementagao
da politica.

Art.  14.  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  poderao  ser  executadas
em colaboragao com a Uniao e demais entes da Federagao, com 6rgaos e entidades
da  administraeao  PLlblica  Federal  e  Estadual,  com  cons6rcio  ptlblico  ou  entidades
privadas,   bern   como   com   a   sociedade   civil,   firmados   convenios,   acordos   de
cooperagao,   ajustes   ou   instrumentos   congeneres,   pela   consoante   prevista   no
Decreto  Federal   n°  7.612,  de   17  de  novembro  de  2011,  o  qual  instituiu  o  Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiencia.

Art.15. 0 Poder Executivo regulamentara o disposto nesta Lei, no que
couber.

Art.  16.  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  da  publicagao,  revogadas  as
disposig6es em contrario.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA GOIVIES JUNIOR, EM
19 DE JANEIRO DE 2022.

REPUB

o Ferreifa
FEITO DE SOBRAL

lcAD0 POR INCORRECAO

NO 20.301
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SANCAO PREFEITURAL N° 2171/2022

Ref.  Projeto de Lei n° 94/2021
Autoria: Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL).

Ap6s analise do Projeto de Lei em epigrafe,  o qual "Disp6e sobre politica pi]blica
municipal  para  garantia,  protecao e ampliacao  dos  direitos  das  pessoas  com

:raamn:::rM°undj:jpEa:Pdeect:°ofr:i,js::o(nTUEn:)ae+::nuossf::rj'jsaur:S:AaE;°Xad°E±e::i:TSXstE
IRRESTRITA.

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNloR,  EM
19 DE JANEIRO DE 2022.

REPUBLICADO POR INCORRECAO


