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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito 

Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7º do artigo 40 da Lei Orgânica do 

Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito sancionou nos termos do § 3º do artigo 40 

da Lei Orgânica Municipal, e ele promulga o Autógrafo de Lei nº 4.366/21, que se 

transformou na LEI Nº 6.558, de 27 de dezembro de 2021.”  

LEI Nº 6.558, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 

Cria no município de Vila Velha o 

Programa “Censo Municipal de 

Inclusão de Autistas” e dá outras 

providências. 

Art. 1º Fica criado no município de Vila Velha o Programa “Censo Municipal de Inclusão 

de Autistas”, com os seguintes objetivos: 

I - identificar a quantidade e o perfil socioeconômico das pessoas com transtorno do espectro 

autista (TEA); 

II - criar o mapeamento dos casos de pessoas com TEA; e  

III - direcionar políticas públicas para o atendimento de pessoas com TEA.  

Art. 2º Para a consecução dos objetivos do Programa criado pela presente Lei, serão 

realizados censos para a obtenção de dados, como o grau do TEA, a quantificação, a 

qualificação e a localização das pessoas com autismo.  

Art. 3º Com os dados obtidos por meio dos censos do Programa criado nesta Lei, será 

elaborado o Cadastro Municipal de Autistas.  

Art. 4º O primeiro censo do Programa de que trata a presente Lei deverá ser realizado no ano 

subsequente ao da publicação desta Lei, e os demais deverão ser realizados a cada 2 (dois) 

anos. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha, 27 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

BRUNO LORENZUTTI 

Presidente 
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