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O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, EStAdO dE
Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

AÉ. ío Fica instituída no Íríunicípio de São Gabriel do Oeste-MS, a Seman,
Conscientizaçáo sobre o Autismo a ser realizada, anualmente, do dia 02 a 0
abril.

AÍ1.20 O objetivo da Semana é informar e orientar a população sobre o autismo, a
importância do diagnostico precoce, as formas de tratamento, os serviços de apoio à
família e o respeito ao cidadão(a) autista.

Art. 30 O Poder Público, a sociedade civil organizada e grupos organizados de pais
podem realizar eventos sobre a Semana Municipal de Conscientização do Autismo,
promovendo campanhas, debates, seminários, aulas, palestras, eventos esportivos,
distribuição de panfletos, cartilhas, cartazes com açÕes educativas, entre outras
atividades que contribuam para a divulgação do Transtorno do Espectro Autista -
TEA.

Art. 40 A Semana de conscientização sobre o autismo passa a integrar o calendário
oficial de atividades do Município de São Gabriel do Oeste - MS.

Art. 50 Fica instituída em âmbito municipal a Carteira de ldentificação da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA, destinada a conferir identificação à
pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, como tal definida no Art.
10 da Lei federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política
Nacional da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

§1o A CIPTEA será elaborada nos termos do Art. 3o-4, da Lei Federal no 12.764,
de 27 de dezembro de 2012.

§2o A CIPTEA será expedida pela municipalidade no formato digital ou impresso,
no pruzo de ate trinta dias após a verificação da regularidade documental,
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observando-se o disposto no §1o do Art. 3o-A da Lei Federal no 12.764, de 27 de
dezembro de 2012.

Art. 60 Além dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
estabelecidos no Art. 30 da Lei federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, o
portador da CIPTEA, será beneficiário de:

I - preferência no atendimento pessoal em instituições públicas do ttíunicípio
para o trato de assuntos de seu interesse, inclusive quando estiver acompanhado
por seu responsável legal;

Il - vaga em estacionamentos (desde que o veículo automotor esteja
identificado com o Selo de Transtorno do Espetro Autista) e possuir a CIPTEA.

lll - preferência em filas de qualquer natureza (bancos, repartições públicas,
supermercados, farmácias e demais estabelecimentos comerciais do município);

lV - preferência na escolha de escola mais próxima da sua residência;

V - professores com formação específica acerca do TEA.

AÉ. 70 A pessoa diagnosticada com TEA é legalmente considerada pessoa com
deficiência para todos os efeitos, com direito à assistência social nos termos da Lei
federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

Art. 80 Esta Lei será regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 90 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste-MS, 10 de maio de 2022
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contribuições, taxas, fretes, transPo rte e todos os demais encarg os incidentes. Os Preços serão irreaiustáveis, ressalvado

o direito ao reeq uilíbrio econômlco-fi nanceiro, desde que devida mente comProvado Por meio de documentação fiscal ou

outro documento hábil para demonstrar a variação do Preço de merca do

Pagamento: O Pagamento será efetuado Pel a Contratante até 30 (trinta) dias após a entrega dos serviços, a Partir

do aceite e aPós a aprese ntação da respectiva documentaçã o dos serviços objeto deste instrumento devidamente

atestados Pelo responsável da unidade recebedora acomPanha da das certidões de reg ularidade fiscal' A Contratante

disporá do Prazo de 3 (três) dias Pa ra efetuar o atesto, ou rejeita r os documentos de cob rança por erros ou incorreções

em seu Preenchi mento; após a aprese ntação dos mesmos

Do prazo De vigência - O Prazo de início d este contrato será contado a Pa rtir de sua assinatura, para vigorar

pelo período de até 31 (tri nta e um) de dezem bro de 2022, ou até o término da entreg a dos serviços em condições

estipuladas no Ato Convocató rio do Pregão Presenci al no 036/ 2022, o que ocorrer Primei ro, podendo ser Prorrogado

nos termos da lei.

Assinantes: leferson Luiz Tomazoni/Danielle Souza Emiliani/ Mario Cesar de Paiva'

Data da assinatura: 09 de maio de 2'022'
Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES

São Gabriel do Oeste-MS, 10 de maio de 2022
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rnstitui a semana Municipal de conscientização sobre o Autismo e dispõe sobre a criação da caÉeira de

rdentaficação da pessoa àom Transto.iã oo Espectro Autista - crprEA, no âmbito do Município de são

Gabriel do Oeste e dá outras providências'

o pREFErro MUNrcrpAL DE sÃo GABRTEL Do oEsrE, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a câmara

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :

Art. 10 Fica instituída no Município de são Gabrier do oeste-Ms, a Semana de conscientização sobre o Autismo a ser

iãuÍrãau, anualmente, do dia 02 a 08 de abril'

Art. 20 o objetivo da semana é informar e orientar a população sobre o autismo, a importância do diagnóstico precoce'

as formas de tratamento, os serviços de apoio à famíiia e o respeito ao cidadão(a) autista'

Art. 30 o poder público, a sociedade civil organizada e grupos organizados de. pais podem realizar eventos sobre a

semana Municipar de conscientização do Autismo, promovenão- árpurhas, debates, seminários, aulas, palestras'

eventos esportivos, distribuiÇão de panfletos, cartiihas, caftazái com'ações educativas, entre outras atividades que

ãoÀtriur., para a divulqaçãó do Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Art. 40 A semana de conscientização sobre o autismo passa a integrar o calendário oficial de atividades do Município

de São Gabriel do Oeste - MS'

Art. 50 Fica instituída em âmbito municipal a carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

- cIprEA, aestinaoa a-cànrárir identificáso à fessoa diagnosticaãa com Transtorno do Espectro Autista' como tal

definida no Art. 10 da Lei federat no tz.iãi,â.'ú-aà o"zãmúà de2o12, que instituiu a Polítlca Nacional da Pessoa

com Transtorno do Espectro Autista'

§10 A CIPTEA será elaborada nos termos do Art' 3o-4, da Lei Federal no 12,764, de27 de dezembro de2o12,

§2o A CIPTEA será expedida pela municipalidade no formato digital ou impresso'-no prazo de até trinta dias após a

verificação oa regutaiiáaáooocumentul, olr"*ando-se o oispostã no 5ro do Art. 3o-A da Lei Federal no 12'764' de27

de dezembro de 2012.

Art. 60 Além dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelecidos no Art' 30 da Lei Íederal no

12,T64,de2Tdedezembrode2ot2,oportadordaCIPTEA,serábeneficiáriode:
I - preferência no atendimento pessoal em instituições públicas do Município para o trato de assuntos de seu interesse'

inciusive quando es;;;; acompanhado por seu responsável legal;

II - vaga em estacionamentos (desde que o veículo automotor esteja identificado com o selo de Transtorno do Espetro

Autista) e Possuir a CIPTEA'

III - preferência em filas de qualquer natureza (bancos, repartições públicas, supermercados, farmácias e demais

estabelecimentos comerciais do município);

IV-preferêncianaescolhadeescolamaispróximadasuaresidência;
V - professores com formação específica acerca do TEA'

Art. 70 A pessoa diagnosticada com TEA e legalmente co-nsi_derada pessoa com deficiência para todos os efeitos' com

direito à assistênciaiiciat nos termos da iei fÉderal no 12'764, de 27 de dezembro de 2012'

Art. go Esta Lei será regulamentada pelo chefe do poder Executivo no prazo de sessenta dias a contar da data de sua

publicação.

Art. 90 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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