
 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 
 

PROJETO DE LEI N.º ______/2018. 

 
CRIA A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO 
AUTISTA (CIA) PARA A PESSOA 
DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA). 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

 
Art. 1º Cria a Carteira de Identificação do Autista (CIA), para a pessoa 

diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

 
Art. 2º O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias após sua publicação. 

 

Art. 3° As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas se 

necessário.  

 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.   

 
 

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2018. 

 

 

AMARO NETO 

      Deputado Estadual 



JUSTIFICATIVA 

 

O transtorno do Espectro Autista (TEA), mais conhecido como autismo, 

é uma condição do desenvolvimento neurológico, caracterizado por uma 

alteração da comunicação social e pela presença de comportamentos 

repetitivos e estereotipados. 

  

Estudos indicam que o TEA pode atualmente acometer 1 em cada 100 

crianças no mundo, aproximadamente. Isso significa que no Brasil deve haver 

mais ou menos 2 milhões de crianças com o Transtorno do Espectro Autista.  

  

O escopo da carteira é facilitar a identificação dessas pessoas, 

diminuindo a burocracia, bem como o acesso às instituições administrativas 

públicas e privadas, evitando o constrangimento e demora no atendimento e 

assegurado seus direitos, inclusive o atendimento preferencial, já que o 

autismo, em determinados casos, não é fácil de ser identificado.  

 

O projeto possui fundamentação no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

através da Lei nº 12.764/12, inspirada na Convenção Internacional das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo de Nova York, visando a 

inclusão social e a cidadania. 

 

O benefício da carteira de identificação, além de manter os direitos dos 

autistas reservados ajuda ainda a localização da família,  por isso a 

necessidade de constar o endereço, nome do responsável e telefone, 

facilitando a identificação e contato, caso necessário, com a família e/ou 

responsável. 

 

Deve acompanhar o requerimento, 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, originais e 

fotocópias.  

 



O relatório médico atestando o diagnóstico de Transtorno do Espectro 

Autista deverá ser firmado por médico especialista em Neurologia ou 

Psiquiatria. 

 

Diante do alcance e da relevância da proposta, solicito aos nobres 

membros desta Casa a aprovação da mesma.  

 

 

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2018. 

 

 

AMARO NETO 

      Deputado Estadual 

 


		2018-11-28T16:51:31-0200




