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SÚMULA: Dispõe sobre o tre inamento e a 

capacitação dos profissionais que rea lizam o 

atend imento d ire to às pessoas com T ransto rno de 

Espectro A uti sta - TEA, no âmbito do Município e 
dá outras providê ncias. 

AMIN .JOSÉ HANNO UCHE, Prefe ito do 
Município de Corné li a Procópio, Estado do Parancí. usando das a tribui ções q ue lhe são 
conferidas por le i, 

FAZ SABER 
a todos q ue a Câmara Munic ipal aprovo u e ele 

sanc iona e promulga a seguin te, 

S\:'.\Ç.-\ O 
o 11,· ·1 :1 d :11:1 :i L <'i u· .13 7'~-'

!o. ~ 7 dt' fo·erei.ro dt' ! O ~J. 

LEI: 

A r t. l º 
pessoas com transto rno de espec tro auti sta (1T 1\) no fü nbi to ci o Municí pio. po r órgãos da 

adm inistração pública e em presas privadas. se rão rea li zados, o brigato ri amente. po r 

proli ssionais tre inados e capacitados para o exc.:rcício de tal runção . 

A rt. 2º - /\ manutenção de p!\ )fi ssio na is tre inados e 

capac itados para a tender e inc luir as pessoas com transtorno de espectro au ti s ta , con fo rme 

dispõe es ta Lei, passa a se r obri gatória cm todos os locais ele atcndi me nLo ao público, 

entre eles, os pe rtencen tes aos ó rgãos públicos . t:sco las. c lín icas de saúde. laborató ri os e 

consul tó ri os, res taurames , ho té is, rodoviári as, po rt os e aeropo rtos - incl usive na á rea de 

embarque e desembarq ue -, e insti tuições cul turais e de lazer. 

A r t. 3º - Os proli ss ionais de que tra ta esta Lei serão 

responsáve is pelo a tend imento prioritári o garant ido por Le i às pessoas com transto rno de 
espectro autista, a fim de assegurar-lhes tratamento d i k renc i ado e a tcnd i men ta i rnecl ia to. 

de acordo com o que determina o Arti go 2° da Lei n" 10.048. de 8 de novembro de 2000. 
e o ~3º do A rtigo 1° d:-i Lei nº 12. 764, de 27 de dezembro de 20 12. 
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Art. -'º - O atendimento ~1 ser rea li zado pelo 
prolissional deve envolver todas as etapas do scn· iço, desde o contato inicial com o 
autista. até o momento da finali zação do serviço. garantida a acessibi lidade e o respe ito 
aos direitos da pessoa com TEA. 

Art. 5" - O treinamento e a C<lpacitação descritos no 
Artigo 1° desta Lei são de responsabi lidade do poder público. no caso de servidores 
públicos concursados ou contratados. e dos crnpn.:gatlores. quand1) se tratar de empresa 
privada. 

Parágrafo único - A capacitação poderá ser 
reali zada por instituiçôcs. legalmente constit uídas. vo ltadas para o est udo, apoio e 
atendimento às pessoas com autismo, dcvemlo incluir in formações sobre o que é o 
transtorno de espectro au tista (TEA). como se dirigir e prestar atendimento adequado às 
pessoas com TEA, e como atender aos seus familiares e/ou responsúveis. 

Art. 6º. l'.sta l.ci entra cm vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições cm contrúri o. 

PRO.\ l l1. G:\Ç.~O 
11,· r:i d:11:i :i Li;i 11 ' .\37/ ~ J. 

j,,, : - d.- fl"l·ct t>iro de ~ O ~ .\. 

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR. 86300-000 
Fone: (43) 3520-8000 

CNPJ Nº 76.331 .941/0001-70 
Site: http:/fwww.cornelioprocop10 pr gov.br 

Facebook: @prefeituracornelioprocopio 


