
LEI NQ 629/2022 

MISSAO VELHA 
PREFEITURA DA Cl DADE 

DE 24 DE MAIO DE 2022. 

EMENTA: "ESTABELECE MECANISMOS DE COMBATE A 
DISCRIMINA<;AO CONTRA PESSOAS COM TRANSTORNO DE 
ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MISSAO 
VELHA, ESTADO DO CEARA EDA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISS.AO VELHA, ESTADO DO CEARA, no uso de 
suas atribuicoes conferidas par Lei, faz saber que a Camara Municipal APROVOU, E EU, 
SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei: 

Art. 1 Q - Esta Lei visa estabelecer mecanismos contra toda e qualquer forma de 

discriminacao cometida par pessoas fisicas au jurfdicas contra pessoas com Transtorno 

de Espectro Autista (TEA), tendo coma base a Lei nQ 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, que Institui a Polftica Nacional de Protecao dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, e a Lei nQ 13.146, de 06 de julho de 2015, que Institui a Lei 

Brasileira de Inclusao da Pessoa com Deficiencia, 

Paragrafo unico: Para as efeitos desta Lei define-se discriminacao contra as 

pessoas com Transtorno de Espectro Autista qualquer forma de distincao, recusa 

restricao au exclusao, inclusive par meio de cornentarios pejorativos, par acao au 

omissao, seja presencialmente, pelas redes sociais au em vefculos de comunicacao, que 

tenha a finalidade au o efeito de anular au prejudicar o reconhecimento, o gozo au o 

exercf cio dos direitos das vi ti mas. 

Art. 2Q - Comprovada a pratica, inducao au incitacao de dtscriminacao contra 

pessoa au grupo de pessoas com Transtorno de Espectro Autista, ficarao as infratores 

sujeitos as seguintes penalidades: 

I - Participar de palestras educativas sabre o TEA ministrada par entidade 

publica au privada de defesa de pessoas com Transtorno de Espectro Autista; 

II - Pagar multa de 1.000 (mil) Unidade Fiscal de Referenda do Estado do Ceara 

(Ufirce), no caso de pessoa ffsica; 
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III - Pagar multa de 2.000 (duas mil) Unidade Fiscal de Referenda do Estado do 

Ceara (Ufirce), no caso de pessoa jurfdica, 

IV - Processo administrativo, no caso de servidor publico, 

Paragrafo unico: Em caso de publicacao de qualquer conteudo impresso ou 

publicado em plataforma da internet, seja no form a to de imagem, vf deo, texto ou audio, 

ou todos eles juntos, que se encaixem na definicao descrita no Paragrafo uni co do Art. 1 Q 

desta Lei, o material devera ser retirado de imediato e o/os responsavel (eis) penalizado 

(s) de acordo com o que disp6e este Artigo. 

Art. 3!! - Os valores arrecadados com as multas de que trata o Art. 2Q desta Lei, 

serao revertidos para o Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente. 

Art. 4!! - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao. 

Paco da Prefeitura Municipal de Missao Velha, em 24 de maio de 2022. 

Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho 
Prefeito Municipal 

R. Jose Leite Landim Junior, 64 - Centro Missao Velha - CE 
CEP: 63200-000 

https://missaovelha.ce.gov.br 


