
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI N. 10.488, DE 1 DE ABRIL DE 2022. 

PUBLICADO(A) NO JO I 
BOLE~M DO MUNIL1r' 
N°.':~ ..... ~3. de / .. 3Kl:f/.<P.~ 

lnstitui o "Selo Escola Amiga do Autismo" no 

ambito do Municipio e da outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribuic;oes legais que lhe sao 

conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber 
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a criar o "Selo Escola Amiga do Autismo" no 

ambito do Municipio. 

§ 12 0 Selo de que trata o caput deste artigo sera conferido as escolas que, 
comprovadamente, contribuem a inclusao social de pessoas portadoras do transtorno do espectro 
autista, tanto por meio de ac;oes que visem ao aperfeic;oamento, valorizac;ao e humanizac;ao nas 
relac;oes de trabalho, tanto do seu quadro de funcionarios contratados diretamente quanto dos que 
lhes prestam servic;os atraves de terceiros, como quanto a incluir os alunos portadores do 
transtorno do espectro autista, promovendo a inserc;ao dos mesmos junto a comunidade escolar, 
dando suporte e apoio em sua aprendizagem educacional. 

§ 22 A obtenc;ao do "Selo Escola Amiga do Autismo" devera ser requerida ao 6rgao 
competente do Poder Executivo pela Escola interessada, mediante apresentac;ao de documentos 
probat6rios que comprovem o descrito no § 12 do art. 12 desta Lei. 

Art. 22 E prerrogativa da escola que aderir ao programa utilizar o "Selo da Escola 
Amiga do Autismo" em suas pec;as publicitarias e ser citada nas publicac;oes promocionais oficiais. 

Art. 32 Sao objetivos desta Lei: 

I - inclusao das pessoas portadoras do transtorno do espectro autista (TEA); 

II - conscientizac;ao da familia, da sociedade e do Estado sobre a importancia da 
inclusao social da pessoa com transtorno do espectro autista; e 

Ill - outras medidas que visem dar suporte e visibilidade a participac;:ao e inclusao 
social das pessoas com transtorno mental na vida comunitaria. 

Art. 42 Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer prazo de validade do "Selo 
Escola Amiga do Autismo", podendo ser renovado indefinidamente, mediante nova avaliac;ao e 
vistoria pela Municipalidade. 

Paragrafo unico. Na hip6tese de descumprimento dos criterios que autorizaram a 

concessiio do selo antes de expirar sua validade, a Municipalidade paden; canceiO-Io sum aria ~ 
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Art. 52 0 Poder Executive fica autorizado a credenciar institui~ao publica ou privada 
para avaliar os empreendimentos que pleitearem o "Selo da Escola Amiga do Autismo" e fiscalizar o 

fiel cumprimento dos criterios que autorizam a sua concessao. 

Art. 52 As despesas para implantac;ao do Sistema descrito no art. 12 da presente Lei 

correrao por dotac;ao orc;amentaria propria e suplementadas se necessaria. 

Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogando as disposic;oes 

em contrario. 

Sao Jose dos Campos, 1 de abril de 2022. 

Anderson F · 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, ao 
primeiro dia do mes de abril do a no de dois mil e vinte e dois. 

Evert~ueira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 528/2021, de autoria dos Vereadores Marcao da Academia, Dr. Elton, Dulce Rita, 
Fabiao Zagueiro, Fernando Petiti, Junior da Farmacia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael 

Pascucci, Renata Santiago e Roberto Chagas) 
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