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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEIN° 013/22 - de 07 de abril de 2022. 

Regulamenta a emtssao da Carteira de tdenttttcacao 
da pessoa com Transtorno do Espectro ltutista 
(CIA/TEA) no ambito do Municipio de Brejo Santo - 
CE, e da outras provtdenclas, 

O Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara, usando 
de suas atrtbuicoes legais, etc. FA<;;O SABER que a Camara Municipal de Brejo 
Santo, em sessoes realizadas nos dias OS e 12 de maio do corrente, ano, 
aprovou Projeto de Lei no 013/22 de autoria da vereadora Maria de Le urdes 
Silva, e eu encaminho ao Chefe do Executivo Municipal para sancao, o 
seguinte: 

AUTOGRAFO DE LEI 

Art. 1 o Fica instituida a Carteira de Identlncacao do Autista (CIA), des rnada 
a conferir tdenttncacao a pessoa diagnosticada com Transtorno do Es iectro 
Autista (TEA), no ambito do Munidpio de Brejo Santo, para fins de garantia 
de seus direitos, como pessoa com necessidades e cuidados especiais. 

Art. 20. Fica adotado no arnblto do munidpio de Brejo Santo - CE, a Cartelra 
de Identidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciotea). 
instituida por Lei Federal. 
Paragrafo unlco. A Carteira de Identlficacao do Autista (CIA), destinada a 
conferir ldentiftcacao a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), para fins de garantia de seus direitos, como pessoa com 
necessidades e cuidados especiais. 

Art. 30, E competente ao Poder Executive, atraves da Secretaria Munici.)al de 
Assistencia Social, para: 
I - Expedir a Carteira de rdentmcacao do Autista (CIA), a ser emitida por 
intermedto dos Centres de Referencias de Assistencia Social (CHA' s), 
devidamente numerada, de modo a possibilitar a identiflcacso e a garantia de 
direitos as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no municbio de 
Brejo Santo; 
II - Administrar a polftica de emtssao e distrtbutcao da Carteira de 
Identtncacao do Autista (CIA); 
III - Adequar sua plataforma de services a expedlcao da Carteira de 
ldenttttcacao do Autista (CIA); 
IV - Disponibilizar, para efeitos informativos e estatisticos, o nurnero 
atualizado de carteiras emitidas, no portal do Munidpio, na internet; 

Art. 4°. A Carteira de Identlflcacao do Autista (CIA) tera validade de OS 
(cinco) anos, devendo, no ato de revalidaceo, permanecer com o mesmo 
nurnero de lcentlflcacao. 
Paragrafo unico. Em caso de perda ou extravio da CIA, sera er unde, 
gratuitamente, a segunda via, mediante apresentacao e preenchimer to de 
forrnulano pr6prio assinado pelo representante legal. 
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Art. so. A Carteira de Identlflcacao do Autista (CIA), sera expedida sem 
qualquer custo, por melo de formularto pr6prio devidamente preenchido e 
assinado pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de 
relat6rio medico, confirmando o diagn6stico, munido de seus documentos 
pessoais, bem como dos de seus pais ou responsavets legais (Certldao de 
Nascimento ou Carteira de Identidade e CPF) e comprovante de endereco, 
originais e fotoc6pias. 

§ 1 o - No caso de pessoa estrangeira autista, naturalizada ou domiciliada no 
Munidpio de Brejo Santo, devera ser apresentado tltulo declarator io de 
nacionalidade brasileira ou passaporte. 
§ - 20 0 relat6rio medico atestando o diagn6stico de Transtorno do Espectro 
Autista devera ser firmado por medico especialista em Neuroloqa ou 
Psiquiatria. 

Art. 60. Verificada a regularidade da docurnentaceo recebida, cadastrada e 
devidamente autuada, o Poder Executive sera responsavel pela expedk ao da 
Carteira de Identidade do Autista (CIA) e determinara sua emissao no prazo 
de 30 (trinta) dias. 

Art. 70, 0 portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista), munido da CIA e 
o seu representante legal ou acompanhante, terao direito: 
I - De preferencla e prioridade total em todos os 6rgaos, setores e 
reparticoes publicas e particulares que possuam filas e ordem de ch:gada 
para fins de atendimento, no arnblto do Munidpio de Brejo Santo; 
II - A gratuidade total de acesso em quaisquer eventos publrcos e prtvados, 
sobretudo em atividades e espetaculos culturais e esportivos, tais corno: 
exposicoes, feiras, pecas teatrais e espetaculos circenses, partidas de futebol 
e demais eventos esportivos, realizados no arnblto do Munidpio de Brejo 
Santo; 
III - A gratuidade em estacionamentos publlcos e privados. 
Paraqrafo unlco: Todos os locais de atendimento, publlcos ou privados, no 
arnblto do Munidpio de Brejo Santo, terao em suas placas indicativas de 
prioridades ja previstas em Lei, seja ela Federal, Estadual ou Munici Jal, o 
sfmbolo indicative de que as pessoas com TEA tern prioridade total de 
atendimento, consistente na "fita feita de pecas de quebra-cabeca color idas", 
notoriamente conhecida. 

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcacao, revogac.as as 
dlsposlcces em contrario. 

Plenario da Camara Municipal de Brejo Santo-CE, em 19 de abril de 202�. 
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