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PROJETO DE LEI Nº      /2021 

 

Determina a emissão de Carteira de Identificação da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, nos 

termos da Lei Federal nº 13.977/2020, e dá outras 

providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo decreta: 

Art. 1º Fica determinada a emissão de Carteira de Identificação da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) no estado do Espírito Santo, conforme 

estabelece a lei federal n° 13.977/2020.  

Parágrafo único. A emissão poderá ser feita tanto pelo Estado, quanto Municípios, 

através dos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista do respectivo ente.  

Art. 2º A carteira será expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento 

devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou por seu representante legal, 

acompanhado de laudo médico, documentos pessoais, bem como dos de seus pais 

ou responsáveis legais.  

Parágrafo único. A carteira de que trata o caput deste artigo deverá ser devidamente 

numerada, com validade mínima de cinco anos. 

Art. 3º Deverá constar no corpo da carteira o endereço, nome do responsável e 

formas de contato com a família e/ou responsável. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 05 de outubro de 2021. 

 

Marcos Garcia 

Deputado Estadual – PV 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320034003000300036003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente proposta legislativa visa a dar executoriedade ao mandamento legal já 

imposto pela Lei Federal nº 13.977/2020, obedecendo aos requisitos por ela impostos.  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), mais conhecido como autismo, é um 

distúrbio neurológico caracterizado por comprometimento da interação social, 

comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. Os sinais 

geralmente desenvolvem-se gradualmente, mas algumas crianças com autismo 

alcançam o marco de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regridem. 

Nem toda deficiência é visível, em especial as de caráter intelectual, de forma que a 

carteira de identificação mostra-se como um meio eficiente de garantir a esta parcela 

da população o acesso a seus direitos, conforme suas limitações.  

Por meio da carteira de identificação, além da manutenção do acesso a direitos 

essenciais, também será possível a devida contabilização do número de deficientes 

com este diagnostico, acesso aos familiares e responsáveis legais, dentre outros 

benefícios.  

Logo, peço apoio aos ilustres pares para aprovação do presente.            

 

Sala de sessões, 05 de outubro de 2021. 

 

Marcos Garcia 

Deputado Estadual – PV 
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