
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 934/2019 à técnica legislativa, às normas gramaticais, ao 

Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, e ao disposto 

na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, esta 

DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao texto da matéria, que deverão ser acolhidas por 

ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 934/2019 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de que, nos 

serviços públicos e particulares do Estado do 

Espírito Santo, haja atendimento terapêutico 

individualizado para pacientes com Transtorno do 

Espectro Autista, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Os estabelecimentos de saúde ambulatoriais e hospitalares de atendimento à criança e ao 

adolescente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista ficam obrigados a prestar 

atendimento terapêutico individualizado. 

 

Parágrafo único. Considera-se atendimento terapêutico individualizado a execução de plano 

terapêutico que assegure ao paciente a realização, em caráter individual, das sessões de 

fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino públicos e particulares deverão: 

 

I - contar com monitores com treinamento específico para acompanhar o aluno diagnosticado com 

Transtorno do Espectro Autista; 

 

II - condicionar a progressão ou retenção em série escolar a relatório médico atestando ou não os 

benefícios terapêuticos desse avanço ou retenção. 

 

Art. 3º O diretor do estabelecimento de saúde ou escolar que descumprir as disposições desta Lei 

ficará sujeito às penas previstas em lei, sem prejuízo da obrigação de indenizar. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2019. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 

Em 13 de novembro de 2019. 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ayres/Ernesta 
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