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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

 

 

Institui a Política Estadual de 

Atendimento Integrado à Pessoa 

com Transtornos do Espectro 

Autista no Estado do Espírito 

Santo.  

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Atendimento 

Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista no 

âmbito do Estado Espírito Santo. 

§ 1º Esta Lei tem o objetivo de assegurar a plena efetivação 

dos direitos e garantias fundamentais, além de garantir e 

promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas 

com Transtornos do Espectro Autista, visando ao 

desenvolvimento pessoal, à inclusão social e à cidadania e ao 

apoio às suas famílias. 

 

§ 2º A pessoa com Transtornos do Espectro Autista - TEA - é 

considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos 

legais. 

 

Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

 

I -tecnologia assistiva: produtos, equipamentos, recursos, 

metodologias, sistemas de sinalização e de comunicação visual, 

meios de voz digitalizados e dispositivos multimídia 

destinados a pessoas com TEA que apresentem dificuldades ou 

impossibilidade de comunicação; 
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II -rastreamento precoce de possíveis comportamentos 

autísticos ou diagnóstico precoce: avaliação do 

desenvolvimento infantil feito por equipe multiprofissional 

visando a identificar sinais de desenvolvimento comportamental 

e sensorial atípico que sirvam como indicadores de possível 

presença de quadro autístico e que tem como finalidade a 

intervenção também precoce e, como consequência, influir 

positivamente no desenvolvimento integral da criança; 

 

III - profissional de apoio escolar: pessoa devidamente 

capacitada na interação e no manejo comportamental de alunos 

com TEA que atue de forma articulada com os professores da 

sala de aula comum e da sala de recursos multifuncionais, em 

todo o contexto escolar, inclusive estimulando/facilitando sua 

socialização com os demais colegas, bem como nos cuidados 

básicos em relação à alimentação, higiene e locomoção do 

estudante com TEA e em todas as atividades escolares nas quais 

se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as 

técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 

legalmente estabelecidas;  

 

IV -sanitário familiar acessível: instalações sanitárias 

adaptadas para pessoa com deficiência acompanhada por familiar 

do mesmo sexo ou de sexo diferente. 

 

Art. 3º O atendimento pelo Estado à pessoa com TEA poderá ser 

prestado de forma integrada pelos serviços de: 

 

I - saúde; 

 

II - educação;  

 

III - assistência social. 

 

§ 2º A pessoa com TEA, considerando as características 

sensoriais e comportamentais específicas dessa condição, tem 

direito a atendimento prioritário nos serviços mencionados nos 

incisos I, II e III do "caput" deste artigo, sendo que nos 

serviços médicos de emergência públicos e privados deve ser 

considerada a prioridade por deficiência, condicionada aos 

protocolos de atendimento médico, e a adaptações razoáveis nas 

instalações de espera, atendimento e internação, incluindo a 

disponibilização de sanitário familiar acessível. 
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§ 3º Na prestação dos serviços mencionados nos incisos I, II e 

III do "caput" deste artigo, poderão ser disponibilizados 

recursos de tecnologia assistiva. 

 

Art. 4º O Estado poderá disponibilizar avaliação por equipe 

multiprofissional para rastreamento precoce de possíveis 

comportamentos autísticos ou diagnóstico precoce com vistas à 

intervenção precoce, à reabilitação e à atenção integral às 

necessidades da pessoa com TEA. 

 

§ 1º A intervenção precoce, a reabilitação e a atenção 

integral citados no "caput" deste artigo serão decorrentes de 

atendimentos especializados nas seguintes áreas: 

 

a) neurologia;  

b) psiquiatria;  

c) psicologia; 

d) psicopedagogia; 

e) psicoterapia comportamental; 

f) odontologia; 

g) fonoaudiologia; 

h) fisioterapia; 

i) educação física; 

j) musicoterapia;  

k) equoterapia; 

l) hidroterapia; 

m) terapia nutricional;  

n) terapia ocupacional. 

 

§ 2º A avaliação por equipe multiprofissional, prevista no 

"caput", é instrumento fundamental para o encaminhamento aos 

atendimentos especializados previstos no § 1º deste artigo, 

bem como para planejamento e gestão das áreas da saúde, da 

educação e da assistência social. 

 

§ 3º Para maior eficácia, os atendimentos especializados 

previstos no § 1º deste artigo poderão ser fornecidos em 

clínicas, ambulatórios ou centros de referência em autismo, 

públicos ou privados, que disponham de todos os serviços 

integrados, para a realização do tratamento terapêutico 

singular da pessoa com TEA, em todas as fases da vida, podendo 

ser incluídas outras modalidades, conforme avaliação 

multiprofissional. 
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§ 4º A atenção integral às necessidades da pessoa com TEA 

citada no "caput" deste artigo poderá incluir a distribuição 

gratuita de nutrientes, fraldas e medicamentos. 

 

Art. 5º Visando a subsidiar a formulação, a gestão, o 

monitoramento e a avaliação da Política Estadual de 

Atendimento à Pessoa com TEA, ora instituída, e outras ações 

em prol das pessoas com TEA, bem como identificar as barreiras 

que impedem o exercício de seus direitos, poderá ser criado 

cadastro das pessoas com TEA no Estado. 

 

Parágrafo único. As informações coletadas poderão ser 

repassadas ao Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Cadastro-Inclusão). 

 

Art. 5º Na elaboração e implementação de legislação, políticas 

e outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas 

com deficiência, o Estado poderá realizar consultas e 

envolverá ativamente pessoas com TEA, diretamente ou por 

intermédio de seus responsáveis legais e de suas organizações 

representativas. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de outubro de 2019. 

 

 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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Justificativa 

 

 

O presente projeto que submetemos à apreciação deste 

parlamento tem por objetivo instituir a política estadual de 

atendimento integrado à pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista no âmbito do estado Espírito Santo. Esta iniciativa 

toma como referência e marco legal a Lei Federal nº 12.764 de 

27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, além dos dispositivos como a  Lei Federal nº 13.146, 

de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) e o Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 

2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Desta forma, este projeto surge como um importante 

instrumento de política social, que segundo Demo (1991) existe 

quatro parâmetros fundamentais, onde a política precisa ser 

redistributiva, equalizadora de oportunidades, emancipatória e 

preventiva, efetivando-se assim o verdadeiro exercício da 

cidadania. 

Pelas razões expostas, e considerando o interesse 

público e a relevância que caracterizam a matéria, peço aos 

nobres pares seu indispensável apoio, a fim de que seja 

aprovada esta proposição. 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de outubro de 2019. 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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