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PROJETO DE LEI Nº _____/2020 

 
 
"Estabelece prioridade especial para a pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA, e 
acompanhante nos locais que Menciona." 

  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL/RN: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica estabelecida à prioridade especial no atendimento de pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA,  de nível 3 (severo), e seu acompanhante, em 
estabelecimentos públicos e privados. 

 § 1º A prioridade Especial de que trata o caput se equipara à prioridade especial 
concedia às pessoas maiores de oitenta anos, que consiste na preferência dentre os 
atendimentos prioritários. 
  
 § 2º Para fins desta Lei estão obrigados a respeitar a prioridade especial, todos os 
estabelecimentos públicos e privados que façam atendimento ao público. 
 
 § 3º Para fins de comprovação do Transtorno do Espectro Autista – TEA o 
acompanhante deverá, no momento do atendimento, estar portando laudo médico ou outro 
documento que comprove a situação. 
 

Art. 2º Os estabelecimentos, públicos ou privados, que fazem atendimento ao público, 
deverão afixar, em local visível, cartaz contendo os seguintes dizeres: “Durante o 
atendimento, as pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA,  de nível 3 (severo), e 
seu acompanhante terão preferencia especial sobre os demais atendimentos prioritários. 

Parágrafo único.  Caso o estabelecimento já possua cartaz sobre as prioridades de 
atendimento, este deve ser alterado para se adequar a presente Lei. 

Art. 2º Os cartazes de que trata esta Lei deverão atender às seguintes normas técnicas: 
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I – possuir dimensões mínimas de 60 cm x 40 cm; 

II – serem diagramados de forma a permitir a fácil visualização das informações neles 
contidas. 
  Art. 3º Os estabelecimentos que descumprirem o disposto na presente Lei, estarão 
sujeitos às seguintes penalidades: 

I – advertência; e 

II – suspensão do alvará de licenciamento, na terceira constatação, até o cumprimento 
desta Lei. 

  Parágrafo único. As penalidades previstas serão regulamentadas pelo Poder Executivo. 
 
  Art. 4º O Poder Público poderá regulamentar esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar de sua publicação. 
 
  Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 04 de maio de 2020. 

 

 

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE - PDT 
Vereador - Autor  
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JUSTIFICAÇÃO 

 Proponho aos nobres colegas Vereadores e Vereadoras à apreciação, discussão e 
votação para o Projeto de Lei que  visa estabelecer a prioridade especial no atendimento de 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA,  de nível 3 (severo), e seu acompanhante, 
em estabelecimentos públicos e privados que façam atendimento ao público. 

O autismo, ou Transtornos do Espectro Autista (TEA), é um transtorno do 
desenvolvimento, ou seja, que costuma aparecer logo nos primeiros anos de vida, 
comprometendo as habilidades comunicacionais e de interação social. 

Já a prioridade especial, foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro com a entrada 
em vigor da Lei 13.466/2017 sancionada pelo então presidente Michel Temer, e se trata de uma 
preferência dentre as prioridades dada no atendimento de idosos com mais de 80 anos. 

  No que tange ao TEA, a Lei Federal no 12.764/2012, regulamentada pelo Decreto no 
8.368 de 2 de dezembro de 2014, já garante ao autista o direito ao benefício de preferência no 
atendimento em estabelecimentos. 

Entretanto, o projeto apresentado, visa dar uma preferência dentro dessa prioridade as 
pessoas que possuam o TEA em seu nível mais grave, que é o nível 3, nesse nível existem 
déficits bem mais graves em relação a comunicação verbal e não verbal, além de dificuldades 
notórias para iniciar uma interação social, com graves prejuízos de funcionamento. Motivo 
pelo que necessita-se de um atendimento mais célere para as pessoas e seus acompanhantes 
pois a mera espera em uma fila para essas pessoas pode gerar um grande desconforto e 
desencadear em uma crise. 

Essa medida vem no sentido de promover maior qualidade de vida a estas pessoas, 
direito que lhes é assegurado por Lei. Dito isto, o Projeto apresentado é formulado em 
consonância com a legislação que Instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

  Desta forma esta intenção é um importante mecanismo de garantia das pessoas com 
autismo, assegurando o respeito e o tratamento adequado para tais pois, nesse nível de autismo 
do indivíduo a simples espera excessiva em uma fila pode desencadear uma crise, que pode ser 
de choro, gritos ou ainda de completa fuga da realidade, onde muitas vezes, os familiares ou 
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acompanhantes dessas pessoas não sabem que são merecedoras do direito de integrarem as 
filas preferenciais facilitando o conforto do mesmo e de seus parentes na realização das 
atividades do cotidiano . 

Diante do exposto e por estarmos convictos da relevância dessa propositura para as 

pessoas que possuem o TEA, nível 3, com características de vulnerabilidade mais acentuadas, 

uma vez que toda forma de iniciativa legislativa que vise melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, é extremamente salutar, esperamos contar com o apoio dos Nobres Pares para a sua 

rápida aprovação.. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 13 de maio de 2020. 

 

 

 

PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE - PDT 
Vereador - Autor  

 

 
 


