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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N°. 30 /2021. 

"Institui a Política Municipal de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, aprova: 

Art. 1° - 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. 

§1° Para os 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 de Saúde (OMS). 

§2° A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com 
deficiência, para todos os efeitos legais. 

Art. 2° - São diretrizes da Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista: 

I - a intasetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento 
à 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; 

ifi - 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 a 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 II, da Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as 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 à 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; 

VIR - O estimulo à pesquisa cientifica, com prioridade para estudos epidemiológicos 
tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do 
espectro autista. 

Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o poder 
público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito 
privado. 

Art. 30  - 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 à atenção integral às suas 
necessidades de saúde, incluindo: 

o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
o atendimento multiprofissional; 
a nutrição adequada e a terapia nutricional; 
o acesso a medicamentos, incluindo nutraceuticos; 
o acesso à informação que auxilie no diagnóstico e em seu tratamento; 

- O acesso: 

à educação; 
à moradia, inclusive à residência protegida; 

e) ao mercado de trabalho; 
d) à assistência social. 

Art. 40  - 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. 5° - O Município instituirá horário especial para seus servidores 
municipais que tenha sob a sua responsabilidade e sob seus cuidados cônjuge, filho ou 
dependente com deficiência. 

Art. 6° - Fica instituída a Semana de Conscientização, em comemoração ao 
Dia Municipal da "Consciência do Autismo", 2 de abril. 

Art. 70  - As despesas decorrentes para aplicação desta Lei correrão por conta 
da dotação orçamentária própria, com a devida suplementação se necessário. 

Art. 8° - A presente Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo 
dentro de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação. 

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

Art. 100  - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021. 

Ct. 
elington da Silva 
- Vereador — 
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JUSTIFICATIVA 

Projeto de o° 	30 /2021 

A presente proposta objetiva criar uma rede de apoio às pessoas com Transtorno de Espectro 

Autista. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda é um tema desconhecido e pouco conhecido 

para a população. Há pouco tempo, a discussão sobre o diagnóstico, tratamento e convivência 

familiar e social tem aparecido com frequência na mídia e no campo académico. 

O Transtorno de Espectro Autista é a definição geral para o grupo de transtornos 

caracterizados por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e modalidades de 

comunicação e por um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, que 

constituem uma característica global do funcionamento do sujeito, em todas as ocasiões. 

As principais diretrizes para a política municipal de proteção da pessoa com espectro autista 

são garantia da dignidade da pessoa humana, intersetorialidade nas ações e políticas, participação e 

controle social da comunidade na formulação de políticas públicas, atenção integral às necessidades 

da saúde, incluindo medicação, educação, profissionalização, qualidade de vida e estímulo à 

inserção da pessoa com Transtorno do Espectro Autista no mercado de trabalho. 

Por fim, vale ressaltar que a proposta está em consonância com a Lei Federal n° 12.764, de 

27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. Assim, diante da necessidade de regulamentação do tema no 

Município e da relevância e impacto que tal regulamentação trará às pessoas que possuem referido 

transtorno, o signatário conta com o apoio dos demais Vereadores para a aprovação da matéria. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021. 

4dtS e 
da Silva 

- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE  
PARECER N° QS? /2021  

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 030/2021 
DE AUTÓRIA DO VER. UELINGTON DA SILVA 

MÉRITO: Institui a política Municipal de proteção dos direitos da pessoa com 
transtorno do espectro Autista, e dá outras providências. 

ANÁLISE DA COMISSÃO: Considerando que a presente proposta objetiva criar 
uma rede de apoio às pessoas com Transtorno de Espectro Autista. (TEA). são 
garantia da dignidade da pessoa humana, atenção integral às necessidades da 
saúde, incluindo medicação, educação, profissionalização, qualidade de vida e 
estimulo à inserção da pessoa com Transtorno do Espectro Autista no mercado 
de trabalho. 

CONCLUSAO: Somos favoráveis a aprovação do Projeto de Lei n ° 030/2021. 

Sala das Comissões em 24 de Março de 2021 

Ver1Jeligtoida Silva 
Presidente 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Cornissão Permanente de Finançaa.Orçamento Fia dácii( 'án 

PARECER N °   3)   2021 

A consideração desta Comissão Permanente, por ato do Presidente desta Casa Legislativa, 

através da Cl/CMPA/C.F.O.F.C. N° 035/2021, é submetido o presente Projeto de Lei 

Ordinário n°030/2021, de autoria do Vereador Uelington da Silva, sobre o qual oferecemos 

o seguinte Parecer: 

1) 	Mérito: "Instituí a Politica Municipal de proteção dos direitos da pessoa com 

transtorno de espectro autista, e dá outras providências" 

II) 	Exposição da Matéria: Versa o Projeto de Lei sob análise desta Comissão, 

acerca de instituição da Politica Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno de Espectro Autista, englobando ainda Síndrome de Asperger, 

Transtorno Desintegrativo de Infância, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento e 

Sindrome de Rett, para garantir a dignidade da Pessoa Humana , intersetorialidade 

nas ações e políticas, participação e controle social da comunidade na formulação 

de políticas para de atenção integral as necessidades da referida comunidade. 

Não restando dúvidas da relevância e imprescindibilidade da matéria como 

garantia da efetivação dos direitos difusos e coletivos da população acolhida pela 

legislação citada. Não observadas geração de novas despesas oriundas da 

execução da mesma, portanto, não importando a necessidade de apresentação 

de estudo de impacto econômico financeiro. 

Cumpre, por fim, observar, que princípios como legalidade, admissibilidade, 

constitucionalidade e reserva de iniciativa, deverão ser observados pela Comissão 
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de Oliveira 

de Constituição, Justiça e Redação Final , especialmente no que tange aos 

artigos 30 e 61 de Constituição Federal e a Lei Complementar 95/98. 

III) 	Do Voto: Tendo em vista o quanto exposto, a luz da legislação vigente, 

compreendendo a autonomia, mas em respeito a harmonia entre os Poderes, esta 

Comissão Vota pela Viabilidade de Tramitação do Projeto de Lei n° 30/2021, 

até que sejam sanadas as inconformidades apresentadas no presente Parecer. 

Sala das Comissões em 28 de Maio de 2021 

Ver. Jailson Si va Oliveira 

Ver. Lêda Maria Rocha 

Membro- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Av. Apolônio Sales, 495, Centro, CEP. 48.601-200, Tel. 3282 3850 

PARECER N°  3L)  /2021 

EMENTA. Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final, previstas na forma do Art. 34, §1°, 
"a", Art. 50, §1° ambos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal. Apreciação e voto da CCJ acerca 
do PL N° 030/2021, que "Institui a Política Municipal 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista", de autoria do Ver. Uelington 
da Silva. Prerrogativa de iniciativa parlamentar 
prevista no Art. 44 da Lei Orgânica. Competência do 
Município para legislar sobre assuntos de interesse 
local e suplementar, ex vi do art. 30, I e II, da 
Constituição Federal e do Art. 12, I e II, da Lei 
Orgânica. Regulamentação da Lei n° 12.764/2012. 
Não se tratar de matéria reservada ao Prefeito, na 
forma do Art. 46 da Lei Orgânica. Não se evidencia 
vício de inconstitucionalidade material ou formal. 
No mérito, do ponto de vista da constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final opina pela 
viabilidade na tramitação do PL N° 030/2021. 

1— DO RELATÓRIO 

Vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final — 

PROJETO DE LEI N° 030/2021, que "Institui a Política Municipal de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista" de autoria do 

Vereador Uelington da Silva. 

f4r~ 



Autos do PL N° 030/2021 foi recebido, no dia 20 de maio de 2021, pela 

CCJ. 

Passa-se, então, a análise jurídica do presente projeto de lei. 

II - DA ANÁLISE JURÍDICA 

De inicio, faz-se necessário dizer que o qualquer Comissão Permanente 

terá o prazo de 10 dias para emitir parecer técnico, na forma do Art. 43 do 

regimento interno. 

Oportuno consignar que compete a CCJ apreciar todos os projetos de 

lei, decreto legislativo e resolução que tramitarem na Câmara Municipal, com 

vistas à apreciação sobre a constitucionalidade, legalidade, análise do aspecto 

lógico-gramatical e técnica legislativa e da redação final, a teor do art. 50, §1°, 

do Regimento Interno. Em suma, a CCJ se adstringe a análise acerca da 

constitucionalidade, legalidade e da técnica legislativa. 

Verifica-se a iniciativa parlamentar na apresentação do projeto de lei, na 

forma prevista no Art. 44 da Lei Orgânica. 

Não se trata de matéria reservada ao Prefeito, conforme previsto no Art. 

46 da Lei Orgânica. 

A matéria disciplinada no presente projeto de lei visa instituir a política 

municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro 

autista. 

A guisa de informação é relevante anotar que, no plano municipal, 

existe a regulamentação na Lei n° 1.479/2021 que "Dispõe sobre a criação 

Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista" e a 

Lei n° 703/1993, que "torna obrigatória à apresentação de atestado ou carteira 

de saúde e dá outras providências" com regulamentação no PL n° 122/2018 que 

"Altera Lei Municipal n° 709, de 23 de novembro de 1993, que dispões sobre a 

isenção de filas para os deficientes físicos em Paulo Afonso, e da outras 

providências". Com efeito, não se evidenciando a mesma completude na 

proposição legislativa ora examinada. 

Observa-se, assim, que o projeto de lei em análise vem a sanar uma 

lacuna legislativa, no plano municipal, que irá disciplinar a política municipal 
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de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, 

buscando assegurar maior qualidade de vida aqueles que enfrentam 

dificuldades além das usuais em virtude de sua excepcional condição mental. 

Como se sabe, o Autismo é um distúrbio complexo, tanto em nível de 

diagnóstico, quanto de tratamento. 

É relevante anotar, de acordo, com a literatura médica, que o transtorno 

afeta o desenvolvimento neurológico, resultando em dificuldade de 

comunicação, dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo 

e repetitivo. Mais especificamente, no que se refere a complicações causadas 

pelo barulho excessivo, crianças e adultos com autismo podem apresentar 

dificuldades no processamento sensorial, das quais decorrem, em alguns casos, 

a hipersensibilidade auditiva. 

É reconhecido o interesse local e o caráter suplementar à Legislação 

Federal e a Estadual, consoante prevê o Art. 30, I e II, da Constituição Federal e 

no Art. 59, VIII e IX, da Constituição do Estado da Bahia. 

No mesmo espectro, é o Art. 12, I e II, da Lei Orgânica. 

Regulamenta-se, de forma suplementar, a Lei Federal n° 12.764/2012, 

que "Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 30  do art. 98 da Lei ri° 8.112, de 11 

de dezembro de 1990". 

É importante mencionar, o Art. 10 da Lei ri° 13.146/2015, que Institui a 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), que assim dispõe: 

"Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade 

da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. 

Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou 

estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência 

será considerada vulnerável, devendo o poder público 

adotar medidas para sua proteção e segurança". Grifo 

nosso 

Diante da análise detida do PL N° 030/2021 não se verifica eiva de 

inconstitucionalidade material ou formal que possa obstar à tramitação do 

projeto de lei em tela. 
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Quanto à técnica legislativa, a CCJ recomenda a supressão do Art. 10 do 

PL n° 030/2021 "Revogam-se todas as disposições em contrário", por não existir 

nenhuma norma anterior a revogar, conforme prevê o Art. 18, §1°, do Decreto 

n° 9.191/2017. 

No mais, nada a opor quanto à juridicidade e a técnica legislativa, a teor 

da LC n° 095/1998, respeitando-se a prerrogativa parlamentar de apresentar 

emendas ao projeto, na forma do Art. 117, §1°, do regimento interno. 

Desse modo, feita a alteração apontada no Art. 10, a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final opina pela tramitação do PL N° 030/2021. 

III — DO VOTO 

Pelo exposto, pelos fatos e fundamentos jurídicos trazidos a lume, 

opinamos pela viabilidade do PL N° 030/2021, dada a sua constitucionalidade, 

legalidade e técnica legislativa, consoante prevê o art. 50, §1°, do Regimento 

Interno desta Casa Legislativa, não obstante a possibilidade de haver emendas 

parlamentares, na forma do Art. 117, §1°, do regimento interno, salvo, melhor, 

juízo. 

Observando-se, por oportuno, a recomendação quanto à supressão do 

Art. 10 do referido projeto, por não existir norma anterior a revogar, como 

prevê o Art. 18, §1°, do Decreto Federal n° 9.191/2017. 

Sala das sessões, 07 de junho 2021. 

fáted, ass  iizawne---
er. Paulo Gome 

Membro 
Querroz Júnior 

Membro da CCJ 
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