
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 PROJETO DE LEI Nº... 

Institui a Carteira Municipal de 

Identificação do Autista (CIA), destinada 

a conferir identificação à pessoa 

diagnosticada com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA), no âmbito do 

Município de Vila Velha. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica instituída a Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA), destinada a 

conferir identificação à pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no 

âmbito do Município de Vila Velha. 

Art. 2º A pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) é legalmente 

considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos, com direito à assistência social. 

Art. 3º Para fins deste Decreto, a Secretaria Municipal Ação Social é competente para: 

I - expedir a Carteira de Identificação do Autista (CMIA), a ser emitida por intermédio dos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAs), devidamente numerada, de modo a 

possibilitar a contagem dos portadores do (TEA) no Município de Vila Velha; 

II - administrar a política da Carteira de Identificação do Autista (CIA); 

III - adequar sua plataforma de serviços à expedição da Carteira de Identificação do Autista 

(CIA); 

IV - disponibilizar para efeito de estatística o número atualizado de carteiras emitidas por 

município, em portal específico na Internet; 

V - realizar procedimentos inerentes à execução orçamentária e financeira da Carteira 

Municipal de Identificação do Autista (CMIA); 

VI - expedir atos necessários à execução desta Lei. 

Art. 4º A Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA) terá validade de 5 (cinco) 

anos, devendo ser revalidada com o mesmo número.  

Parágrafo único. Em caso de perda ou extravio da CMIA, será emitida segunda via mediante 

apresentação do respectivo boletim de ocorrência policial. 

Art. 5º A Carteira Municipal de Identidade do Autista (CMIA) será expedida sem qualquer 

custo, por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado e/ou por 
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seu representante legal, acompanhado de relatório médico, confirmando o diagnóstico com a 

CID 10 F84, de seus documentos pessoais, bem como dos de seus pais ou responsáveis legais 

(Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade e CPF) e comprovante de endereço, em 

originais e fotocópias. 

Parágrafo único. O relatório médico atestando o diagnóstico de Transtorno do Espectro 

Autista deverá ser firmado por médico especialista em Neurologia ou Psiquiatria. 

Art. 6º Verificada a regularidade da documentação recebida, cadastrada e devidamente 

autuada, o órgão municipal responsável pela expedição da Carteira de Identidade do Autista 

(CIA) determinará sua emissão no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

Vila Velha, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 

Arnaldo Borgo Filho 

Vereador 
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O Município de Vila Velha nos últimos anos no que se refere à pessoa 

diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Já foi garantido por Lei o direito atendimento preferencial em supermercados, 

hipermercados, agências bancárias, farmácias, bares, restaurantes, lojas em geral e similares. 

Já foi garantido o Dia Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), onde há previsão de realização de palestras e 

exposições com orientações necessárias ao direito das crianças com TEA à assistência social, 

saúde e educação especializada.” 
 

Com o documento, pacientes terão mais um meio de assegurarem seus direitos 

constitucionais, incluindo o atendimento preferencial. 

 

O registro possibilita, também, que o Município identifique o número de 

pessoas que se encaixam no espectro, oferecendo, desta forma, subsídios para a elaboração de 

políticas públicas de inclusão. 

 

Pelas razões supra mencionadas, apresentamos esse projeto para apreciação e 

deliberação de Vossas Excelências, para que votem pensando em minimizar o 

constrangimento sofrido pelas pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na 

identificação de sua condição. 

 

 

Vila Velha, 19 de Fevereiro de 2018. 

 

 

Arnaldo Borgo Filho 

Vereador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


