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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

PRESIDENTE DA CAMARA 
MUNICIPAL DE PARARI faz saber que a Casa 
Legislativa aprovou, e, eu, em raz�o da sanção 
tácita, nos termos dos § §1° e 7, ambos do art. 43 da 
Lei Orgânica Municipal, bem como do §3° art. 183 
c/c art. 186 do regimento interno, PROMULGO a 

seguinte Lei: ATOS D0 PODER LEGISLATIVO 
O PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE PARARI faz saber que a Casa 
Legislativa aprovou, e, eu, em razão da sanção 
tácita, nos termos dos § §1° e 7°, ambos do art. 43 da 
Lei Orgânica Municipal, bem como do §3° art. 183 
c/c art. 186 do regimento interno, PROMULGOa 
seguinte Lei: 

LEIN° 403/2021 

AUTORIZA A ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS 
PUBLICOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a 

proceder à retirada dos canteiros da Rua Tertulino 
Aires de Queiroz, a fim de cumprir cronograma da 
obra de asfaltamento da mesma rua, exigencia do 
Governo Estadual 

LEI N° 404/2021 

Institui a Política Municipal de Proteção aos 
Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista, e dá outras providências. Parágrafo único - As árvores ali constantes deverão 

ser replantadas em outro local, a fim de evitar danos 
ao meio ambiente. Art. 1° Fica instituída a Politica de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, estabelecendo as diretrizes necessárias para 

Art. 2° Fica a Prefeitura Municipal também 
autorizada a alterar a academia da saúde localizada a sua consecução e englobando o Transtorno 
na mesma ua, podendo proceder à demolição ou Autista, a Sindrome de Asperger, o Transtorno 
remobilização dos equipamentos públicos para outro Desintegrativo da Infância e o Transtorno Invasivo 
local, tendo em vista a passagem da obra de do Desenvolvimento Sem utra Especificação. 

asfaltamento da via principal da cidade. 
Parágrafo único. 
considerada pessoa com Transtorno do Espectro Autista aquela com anomalia qualitativa constituida 
por característica global do desenvolvimento,conforme definido na Classificação Estatistica
internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde (CID) da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), caracterizada por 

Para efeitos dessa Lei, Art. 3.° As despesas a que se refere a lei, correção à 
conta das dotações orçamentárias vigentes. 
Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposiçðes em contrário. 

I - deficiência persistente e 
significativa da comunicação e da interação sociais, 

deficiência 
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integridade 
desenvolvimento da personalidade, segurança e lazer 

das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 

fisica moral, ao livre comunicação verbal e não verbal usada para 
interação social; ausência de reciprocidade social; 
falência em desenvolver e manter 

e e 

relações 
apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; 

padrôes restritivos e representativos de 

atividades, 
Art. 3° São objetivos da Politica Municipal de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista: 
interesses comportamentos, 

manifestados por comportamentos motores ou 

verbais estereotipados ou por comportamentos 
sensoriaiS incomuns; excessiva aderência à rotina e I - a proteç�o contra qualquer forma de abuso e 

padrões de comportamento ritualizados; interesses exploração; 
II-o acesso a ações e serviço de saúde, com vistassà 

atenção integral de suas necessidades de saúde, 
incluindo: 

restritos e fixos. 
Art. 20 São diretrizes da Politica Municipal de 

Proteção dos Direitos da pessoa com Transtorno doo 

Espectro Autista: 

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das 

ações e das politicas e no atendimento à pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, 
lI -a participação da comunidade na formulação de 

politicas públicas voltadas para as pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista e o controle social 

da sua implantação, acompanhamento e avaliação; 
IM - a atenção integral às necessidades de saúde da 

pessoa com transtorno do espectro autista; 
IV - a inclusão dos estudantes com Transtorno do 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) o atendimento multiprofissional; 
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional 
d) o acesso 

nutracêuticos, 
e) o acesso à informação que auxilie no diagnóstico 

e em seu tratamento; 

t) promoção de ca 
contra o tratamento desumano ou degradante, 

discriminatório ou preconceituoso; 

g) promoção do convívio familiar. 

a medicamentos, incluindo 

panhas de conscientização 

Espectro Autista nas classes comuns de ensino 

regular e garantia de atendimento educacional 

especializado gratuito a esses educandos quando 

apresentam necessidades especiais e sempre que, emn 

função de condições especificas, não for possivel a 

sua inserção nas classes comuns de ensino regular, 
observado o disposto no Capítulo V - Da Educação 

Especial, constante do Título Ill da Lei Federal n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional; 
V- o estimulo à inserção da pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista no mercado de trabalho, 
observadas suas peculiaridades e as disposições da 
Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Paço da Casa Legislativa José Acelino de Queiroz, 
Parari PB, 26 de Julho de 2021. 
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VI - a responsabilidade do Poder Público quanto à 

informação pública relativa ao Transtorno e suas 

implicações 
VII - o incentivoà formação e capacitação de 

profissionais especializados no atendimento à pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista; 
VII - 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. 

ico. Para cumprimento das diretrizes de Parágrafo 
que trata este artigo, o Poder Público poderá firmar 
Contratos ou Convênios com pessoas jurídicas de 
direito privado, visando a proteção à vida digna, à 
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