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LEI 
N° 2936/2022 

 
 

“Dispõe sobre os procedimentos a serem tomados 
para instituir o uso de instrumentos de rastreio e 
detecção precoce de atrasos do 
neurodesenvolvimento em criança de 0 a 36 meses, 
no âmbito do Município de São Sebastião-SP.” 
 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, sanciona e promulga a seguinte Lei. 

 

Art.1º - Dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para instituir o uso de instrumentos de 

rastreio e detecção precoce de atrasos do neurodesenvolvimento em criança de 0 a 36 meses. 

 

Art. 2º - Todas as crianças com idade entre 0 a 36 meses deverão ser submetidas aos testes com 

instrumentos de rastreio e detecção precoce de atrasos do neurodesenvolvimento. 

 

Art. 3º - Os profissionais de Saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas da Rede Pública de Saúde do Município deverão ser capacitados para 

adequada aplicação dos instrumentos de rastreio e detecção precoce de atrasos do neurodesenvolvimento 

em crianças de 0 a 36 meses. 

 

Art. 4º - Os profissionais de Educação: professores especialistas que atuam no EAPE – Espaço de 

Apoio Pedagógico Especializado, lotados nas Unidades Escolares (Berçários, Creches e EMEIs) da Rede 

Pública, Conveniados e da Rede Privada de Educação do Município deverão ser capacitados para 

adequada aplicação dos instrumentos de rastreio e detecção precoce de atrasos do neurodesenvolvimento 

em crianças de 0 a 36 meses. 

 

Art. 5º - A organização e o financiamento das capacitações que tratam nos artigos 3º e 4º serão de 

responsabilidade da Secretaria da Saúde (Núcleo de Educação Permanente e Humanização - NEPH) e da 

Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso.  

 

Art. 6º - Caberá ao Programa São Sebastião Pela Primeiríssima Infância o monitoramento da 

aplicação, bem como a responsabilidade de gerir os dados advindos das secretarias. 
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Art. 7° - Os profissionais de Saúde e Educação mencionados nos artigos 3º e 4º, após 

devidamente capacitados, deverão aplicar o questionário no 1º, 2º e 3º anos de vida das crianças da faixa 

etária já informada nos artigos anteriores. 

 

Art. 8º - Fica definido como fluxo de informações: o profissional que aplicar o protocolo deverá 

realizar registro em impresso próprio a ser anexado na carteira de vacinação da criança. No ato da inscrição 

das unidades de ensino, caso não seja encontrado registro, deverá ser feita nova aplicação. 

 

Art. 9º - Em caso de questionário sugestivo para atraso no desenvolvimento o aplicador deverá 

imediatamente sinalizar ao responsável e realizar o encaminhamento ao médico da Unidade de Saúde da 

Família - USF. Este deve avaliar a criança e fazer o registro no impresso de controle fixado na carteira de 

vacinação e poderá encaminhar aos profissionais especializados caso necessário. 

 

Art. 10 - Os profissionais especializados que atendem nas UBSs e nas USFs deverão ser 

capacitados para realizar a avaliação e intervenção das crianças que apresentem atraso no 

desenvolvimento.  

 

Art. 11 - O fluxo de atendimento das crianças com hipótese diagnóstica de Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) deverá seguir o Protocolo do Estado de São Paulo de Diagnóstico, Tratamento e 

Encaminhamento de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para avaliação, 

planejamento terapêutico singular e intervenção.    

 

Art. 12 - A presente Lei será regulamentada por Decreto advindo do Poder Executivo Municipal.  

 

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário, especialmente a Lei nº 2488/2017. 

 

São Sebastião, 13 de dezembro de  2022. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  


