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Dispõe sobre a Carteira de ldentificação da pessoa

com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Esta Leiestabelece como direito da pessoa com transtorno do espectro autista a sua
correta identificação através de documento oficial denominado Carteira de ldentificação da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

Art. 2e Para fins desta Lei a pessoa com transtorno do espectro autista é aquela que estiver
assim classificada nos termos da Lei ne 12.764, de 27 de dezemb ro de 2oL2.

5 1e A pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é legalmente considerada como
pessoa com deficiência para todos os efeitos, nos termos da Lei ne L2.7 64, de 27 de dezembro de
2412.

52s Fica assegurada à pessoa autista, regularmente identificada através da Carteira de
ldentificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), atendimento prioritário em
todas as áreas e seguimentos dos serviços públicos e privados, em especial na área de saúde,
educação e assistência social.

Art. 3e Para fins desta Lei, os órgãos responsáveis pela execução da política de proteção dos
direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, ficam autorizados à expedir a Carteira de
ldentificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), devidamente numerada, de
modo a possibilitar a contagem das pessoas com TEA em todo Estado do Amazonas, devendo
conter obrigatoriamente as seguintes informações mínimas:

| - as Armas da República e a inscrição "República Federativa do Brasil";

ll - nome da Unidade da Federação;

lll - identificação do órgão expedidor;

lV - registro geral no órgão emitente, local e data da expedição;

V - nome, filiação, local e data de nascimento do identificado, bem como, de forma resumida,
a comarca, cartório, livro, folha e número do registro de nascimento;

Vl - fotografia, no formato 3 x 4 cm, assinatura e/ou impressão digital do polegar direito do
identificado; e

Vll - assinatura do dirigente do órgão expedidor.
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S Ls A Carteira de ldentificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (ClpTEA) de
que trata o caput, será expedida sem qualquer custo para o requerente, por meio de solicitação
devidamente preenchida e assinada pelo interessado ou por seu representante legal,
acompanhado de relatório médico, confirmando o diagnóstico com a ClD, de seus documentos
pessoais, bem como dos seus responsáveis legais e comprovante de endereço.

S2e No caso de pessoa estrangeira autista, naturalizada ou domiciliada no Brasil, deverá
apresentar título declaratório de nacionalidade brasileira ou passaporte.

Art. 4e A Carteira de ldentificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (ClpTEA)
terá validade de 5 (cinco)anos, devendo ser renovada a cada período para fins de atualização dos
dados cadastrais da pessoa identificada nos órgãos emissores.

Art. 5e O Poder executivo poderá regulamentar a presente Lei, dentro da sua esfera de
competência, e no que tange aos seus respectivos órgãos responsáveis pela execução da política
de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.

Art. 6e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 03 dE
outubro de 20L9
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, o presente projeto de Lei tem por escopo instituir, no
Estado do Amazonas, a Carteira de ldentificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autísta
(crPrEA).

lnicialmente cabe esclarecer que a pessoa com transtorno autista teve a sua normatização
na Lei I2'764, de27 de dezembro de20L2, que lnstitui a Política Nacional de proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e alterou o 5 3s do art. 98 da Leí ne B.lLZ,de 11 de
dezembro de L9901.

A referida política carece de aperfeiçoamento para fins de identificar oficialmente a pessoa
autista, bem como através da referida identificação ter melhor assegurados outros direitos básicos
e essenciais inerentes a pessoa autista enquanto pessoa com deficiência.

Um importante argumento em favor da utilização da Carteira de ldentificação da pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) para fins de garantir, seja emergencialmente, seja
regularmente, um atendimento prioritário nos postos de saúde, na fila de espera do SUS, na
obtenção de passes livres e outros benefícios inerentes às pessoas com deficiência que possuem
o transtorno do espectro autista (ClPTEA).

Com a emissão e a organização da referida carteira de identificação, passa-se a ter números
mais fidedignos sobre as pessoas a serem assistidas, além de proporcionar aos órgãos responsáveis
pela execução da política de atenção a pessoa com deficiência o cadastramento desse público.

Nessa linha de raciocínio, chama a atenção o fato de não termos estatísticas oficiais no
estado do Amazonas, sobre o real número de pessoas com transtorno do espectro autista.

Diante do exposto, reconhecendo a importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse
público e social.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 03 dC
outubro de 20L9.
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lArt'98' Seráconcedidohorárioespecialaoservidorestudante,quandocomprovadaaincompatibilidadeentreohorárioescolareodarepartição,
sem prejuízo do exercício do cargo.
I 2s rambém será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial,
independentemente de compensação de horário. (lncluído pela Lei ne 9.527, de 10.12.97)
5 3s As disposições constantes do 5 2s são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (Redação dada pela Lei
ne 1.3.370, de 20L6)
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