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Autores Ver.: Kalícia de Brito e Edson Tozetto Baggio

lnstitui a Semana MuniciPal de

Conscientização sobre o Autismo e
dispÕe sobre a criação da Carteira de
ldentificação da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista - CIPTEA, no âmbito
do Município de São Gabriel do Oeste e
dá outras providências.

Art. 10 Fica instituído no Município de sâo Gabriel do oeste, a semana

de
conscientização sobre o Autismo a ser realizada, anualmente, do dia 02 a 08 de
abril.
Art. 20 0 0bjetivo da semana é informar e orientar a população sobre o autismo, a
importância âo diagnóstico precoce, as formas de tratamento, os serviços de apoio à
Íamília e o respeito ao cidadáo(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,
a exemplo de campanhas, debates, seminários, aulas, palestras, eventos esportivos,
distribuição de panfletos, cartilhas, cartazes com açÕes educativas, entre outras
atividadés 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 Sáo Gabriel do Oeste - MS'
Art. 50 Fica instituída em âmbito municipal a clPTEA, destinada a conferir
diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, como tal
idántificação à pessoa
'10
da Lei federal no 12.764, de 27 de dezembro de 20'12, que instituiu
definida no art.
a Política Nacional da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista'
Parágrato único. A clPTEA, será elaborada na forma do Art. 3o-A' da Lei Federal
no 12.764,de27 de dezembro de2012.
Art. 60 Além dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Aulista'
estabelecidos no art. 3o da Lei feáeral no 12.764, de 2012, o portador da CIPTEA'
será beneficiário de:
| - preferência no atendimento pessoal em instituiçÔes públicas do Município
para o tiato de assuntos de seu interesse, inclusive quando estiver acompanhado
por seu responsável legal;
ll - gratuidade no transporte municipal de passageiros:
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lll -

vaga em estacionamentos (desde que

o

veículo automotor esteja

identificado com o Selo de Transtorno do Espêtro Autista) e possuir a CIPTEA.

-

preferência em filas de qualquer natureza (bancos, repartiçóes pÚblicas,
supermercados, farmácias e demais estabelecimentos comerciais do municÍpio);
V - preferência na escolha de escola mais próxima da sua residência;

lV

Vl - professores com formação específica acerca do TEA.
Art. 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, de2012.
Art. 80 VeriÍicada a regularidade da documentação recebida, o competente órgão
municipal pela expedição da CIPTEA fará sua emissão no prazo de 30 (trinta) dias,
digitalmente ou impresso.

Art. 90 Esta Lei será regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art.

'10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste-MS, 24 de março de2O22
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Justificativa

O autismo é um transtorno do desenvolvimento, que costuma aparecer logo nos
primeiros anos de vida, comprometendo as habilidades comunicacionais e de
interaçáo social. DiÍiculdades de comunicaçáo, de linguagem e de socialização sáo
os sintomas clássicos de uma pessoa com autismo.

um dos objetivos do projeto é tÍazet a conscientização a sociedade para identiÍicar
logo aos primeiros sinais que o indivíduo desenvolver e consequentemente levar a
busca de tratamento. Como o transtorno autista se relaciona a inúmeros elementos
essenciais da vida do indivíduo, diagnosticá-lo como autista e proceder com o
tratamento adequado é de suma importância, trazendo mais qualidade de vida a
pessoa que sofre com a condiçáo, e o diagnóstico é realizado, principalmente, por
meio da observação do individuo.

Ante o exposto e por ser um Projeto de Lei de grande relevância para a
sociedade em geral, criando uma semana específica para divulgaçáo e
conscientização acerca do Transtorno do Espectro Autista em âmbito municipal,
submetemos à apreciação dos nobres pares.

dlb;fr
ildi-BRrro
KALÍCrA
DE

VEREADoRA

"Ooesanguê, doê ôqãos, eâlE úma vidà."

Eosor'r

GGIO

Veneeoon

AEnidâ Julc.ll.o (ubit*bêt,958

-

C.ôt.o. Fo.ê

67 3295.72ú -

4.t67 3295,7224

emãÉecarn.rrao.mr-rd.b. _ ww.câmâràs6o.mt.tov.br
CEP 79/a9GOO - 5ão 6.bri.l ô Oêí. - M.to Grc§o do Sll

