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Dispõe sobre a Instituição do Selo 
"EMPRESA AMIGA DA PESSOA COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
(TEA}" . 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ 

DECRETA 
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Art. 1º - Fica Instituído o Selo "EMPRESA AMIGA DA PESSOA OM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)" no âmbito do Município de 
Tauá. 

§1 º - A Câmara Municipal de Tauá concederá o selo instituído no caput do 
art. 1 º, mediante solicitação da empresa interessada ou por meio de edital, 
de acordo com critérios estabelecidos em regulamento. 

§2° - O Selo instituído por esta Resolução será concedido a Empresas 
Privadas estabelecidas no Município de Tauá que desenvolverem ações 
próprias e/ou em parceria com a sociedade civil, visando à defesa, o 
atendimento, a valorização e o incentivo à inclusão da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) na sociedade. 

§3º - O Selo "EMPRESA AMIGA DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA)" será concedido a, no máximo, 05 (Cinco) 
empresas por ano. 

Parágrafo Único. As ações em beneficio a Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, além daquelas estabelecidas na Lei Federal nº 12. 764, de 
27 de Dezembro de 2012, poderão ser desenvolvidas nas seguintes áreas, 
sem prejuízo de outras afins: 
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t - Assistência Social; 

li - Educação; 

Ili - Saúde; 

IV - Esporte; 

V-Cultura; 

VI- Lazer. 

Art. 2º - São objetivos dessa Resolução: 

1 - Melhorar a Qualidade de Vida das Pessoas Diagnosticadas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA); 

11 - Conscientizar Funcionários, Família, Sociedade e Município sobre a 
importância da inclusão social da pessoa com TEA; 

Ili - Promover ações educativas e informações sobre TEA; 

IV - Combater o Preconceito; 

Art. 3º - Serão consideradas iniciativas para a valorização da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA): 

1 - Promoções de ações de Atendimento, Encaminhamento, Defesas e 
Inclusão de Autistas; 

li - Adoção de Estratégias Informativas Educativas sobre TEA; 

Ili - Disponibilização de Programas Educacionais para conscientização sobre 
TEA; 

IV - Patrocínio a Eventos Educacionais de Pesquisa, Esporte e Cultura que 
Promovam Inclusão Social e Divulgação sobre TEA; 

V - Doações de bens, valores e equipamentos às ações promovidas pela 
Prefeitura, Câmara e/ou entidades do terceiro setor, legalmente 
constituídas, em prol da pessoa com TEA; 

VI - Reservas de Posto de Trabalho, ou seja, Promovendo a inserção de 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no seu quadro de 
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funcionários, além de incentivar a adaptação nos estabelecimentos 
comerciais para inserção desse segmento em seu quadro funcional; 

VII - Isenção de Pagamento de entrada em estabelecimentos para pessoas 
comTEA. 

Art. 4º -A Empresa interessada em se habilitar à concessão do título deverá 
se inscrever junto à Secretaria da Câmara Municipal de Tauá apresentando 
relatório comprobatório das atividades desenvolvidas em benefício da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Art. 52 - Os documentos apresentados pelas empresas interessadas serão 
analisados por uma Comissão de Avaliação, constituída por 04 (Quatro 
membros), sendo: 

1 - Um membro da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 
Agroindústria, Comércio e Turismo; 

li - Um membro Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Direitos 
Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor; 

Ili - Um membro Comissão de Meio Ambiente, Juventude, Esporte, Ciências 
e Tecnologia; 

IV- Um representante da Sociedade Civil. 

§1 º - Os representantes das Comissões, serão indicados por seus 

respectivos Presidentes. 

§2º -A Sociedade Civil será representada por 01 (Um) integrante escolhido, 
preferencialmente, dentre Pessoas Físicas e/ou Jurídicas com trabalho 
reconhecido na área do autismo e será indicado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Tauá. 

§ 3º - A Comissão de avaliação terá a responsabilidade de avaliar as 
solicitações de selos e documentos apresentados encaminhando a relação 
das empresas habilitadas ao Presidente da Câmara que levará ao Plenário 
da Câmara para votação de escolha das cinco empresas a serem agraciadas 
com o Selo, sendo expedido Decreto Legislativo como o nome das empresas 
vencedoras. MARCO AURELIO Assinado de forma digital por 
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§ 4° - A Comissão citada escolherá, entre seus membros, um 
Presidente e Um Secretário para fazerem os devidos 
encaminhamentos necessários para a execução da presente 
Resolução. 

§ 5° - Fica a Comissão na incumbência de, se entender necessário, 
editar modelos de documentos, editais ou outros meios necessários 
para facilitar o andamento do processo de escolha das empresas 
beneficiadas, sem no entanto, acrescer ou alterar as normas já 
estipuladas. 

Art. 6º - O Selo "EMPRESA AMIGA DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA)" terá validade de 01 (Um) ano, podendo ser 

renovado mediante nova avaliação. 

Parágrafo Único. A emissão e a renovação previstas no caput deste artigo 

ficam condicionadas aos seguintes requisitos: 

1 - Apresentação de relatório que comprove as ações desenvolvidas pelas 
empresas e benefício da valorização, defesa e atendimento a Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista. 

li ' - Comprovação da Regularidade Fiscal por meio da apresentação de 
certidões negativas emitidas pelo município. 

Art.7º - O Selo "EMPRESA AMIGA DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA)" será entregue anualmente em Sessão Solene, a 
ser realizada preferencialmente no dia 2 de Abril de cada exercício 

financeiro. 

Art. 8º - O Selo "EMPRESA AMIGA DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA) 11 conterá: 

1 - O Nome da Empresa Homenageada; 

li - Os Nomes dos Representantes da Comissão de Avaliação; 

Ili - A Assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Tauá. 
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Art.92 A empresa detentora do Selo "EMPRESA AMIGA DA PESSOA COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)" poderá usá-lo na promoção 
da sua empresa e produtos, sob a forma de selo impresso, além de poderem 
ter o nome da empresa divulgado nos sites da Câmara Municipal de Tauá. 

Parágrafo Único. A empresa ou instituição agraciada arcará com os custos 

da impressão do Selo. 

Art. 10º Está Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Paço da Câmara Municipal de Tauá, 20 de Outubro de 2021. 
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