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RETIFICAÇÃO: DECRETO Nº. 3497/2022, DE 21 DE JANEIRO DE 2022 E ANEXO.  

DECRETO Nº 3947/2022 DE 21 DE JANEIRO DE 2022. 

Estabelece critérios para utilização da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, e dá outras providências 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em principal a Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da expedição da Carteira de Identificação da Pessoa com transtorno do Espectro de Autista - CIPTEA, no âmbito do Município de 

Iracemápolis, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º - A Carteira de Identificação da Pessoa com transtorno do Espectro Autista - CIPTEA, no âmbito do Município de Iracemápolis, será documento hábil para garantir atenção integral 

e atendimento prioritário nos serviços públicos e privados. 

 

Art. 2.º -  A Carteira de Identificação será organizada e expedida pela Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, por meio do Cadastro Único, que fica no CRAS – Centro de 

Referência de Assistência Social, sito na Rua Pedro Chinelatto nº 521, Centro, mediante requerimento do interessado, acompanhado dos seguintes documentos: 

I- requerimento preenchido corretamente com todos os dados pessoais (nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do beneficiário e, também, do 

responsável legal ou cuidador); 

II- relatório médico, com indicação do código da Classificação Estatística Internacional de doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID); 

III- cédula de identidade do Registro Geral de Identificação Civil - RG da pessoa com transtorno do Espectro Autista e do responsável legal ou cuidador; 

IV- documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da pessoa com transtorno do Espectro Autista e do responsável legal ou cuidador; 

V- documento hábil a comprovar o tipo sanguíneo da pessoa com transtorno do Espectro Autista;  

VI - duas fotos no formato 3 x 4 cm; 

VII - comprovante de endereço residencial atualizado. 

 

Art. 3º A Carteira de Identificação será expedida no prazo de 30 (trinta) dias, com precisa numeração, capaz de permitir a contagem das pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro 

autista, sem qualquer custo para os beneficiários. 

 

Art. 4º O prazo de validade da Carteira de Identificação será de 5 (cinco) anos, desde que os dados cadastrais sejam anualmente atualizados, mantendo-se sempre o número original, de 

modo a facilitar a contagem dos requerentes. 

 

Art. 5º Será emitida 2ª via da carteira, em caso de perda ou extravio, mediante o preenchimento de declaração informando as razões, bem como a apresentação de boletim de ocorrência ou 

documento similar. 

 

Art. 6º O modelo de Requerimento e da Carteira de Identificação fazem parte integrante do presente decreto, conforme modelos em anexo. 

 

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I – REQUERIMENTO PARA A CMIPTEA 

Ilmo (a). Sr (a). Secretário (a)  

Solicito a Vossa Senhoria autorização especial de expedição da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA, conforme prevê a Lei Federal n° 13.977, 

de 08 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

o Decreto municipal n° 21.611 de 22 de junho de 2021. 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO (A) REQUERENTE 

NOME: DATA DE NASCIMENTO: 
                                                                                                                                                                            /            /           

FILIAÇÃO: 

 

 

CPF: 

 

 

TIPO SANGUÍNEO: 

 

 

SEXO: RG: UF/RG: EMAIL: 
      MASC      FEM     
        

ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA, AVENIDA, ETC): NÚMERO: COMPLEMENTO: TELEFONE: 
        

CEP: BAIRRO: CIDADE: UF: 
        

 
IDENTIFICAÇÃO DO (A) RESPONSÁVEL LEGAL OU DO CUIDADOR 

NOME: 

PARENTESCO: 

DATA DE NASCIMENTO: 
               /               / 

RG: 

 

 

UF/RG: 

 

 

CPF: 

 

 

PARENTESCO COM O REQUERENTE: 
      FILHO (A)  PAI/MÃE  NETO (A)  AVÔ/AVÓ  OUTRO

S:  

 
 SEXO: EMAIL: 
   MASC  FEM  
  ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, ETC): NÚMERO: COMPLEMENTO: TELEFONE: 
    

CEP: BAIRRO: CIDADE: UF: 
    

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
Para o Requerimento inicial e Renovação: 

- Este formulário preenchido e assinado pelo Requerente ou pelo seu representante legal 

- Relatório Médico original ou cópia autenticada, emitido no máximo há 06 (seis) meses; 

- 2 fotos 3x4 

- Documento (original ou cópia autenticada) hábil a comprovar o tipo sanguíneo da pessoa com transtorno do Espectro Autista; 

- Cópia Simples do RG/RNE e C.P.F. ou de documento equivalente da pessoa com TEA e seus pais ou representante legal (com procuração, tutela ou curatela), quando for o caso. Quando não houver 

documento de identificação, cópia simples da Certidão de Nascimento acompanhada da original. 

-  Cópia simples da carteirinha do SUS 

- Cópia do comprovante de residência atual do Município de Iracemápolis em nome da pessoa com TEA ou pais/representante legal ou documentação que comprove domicílio do requerente em 
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residência de terceiros.  

  

Solicitação:  Inicial  Renovação  Cancelamento 
   

   
 Substituição (dentro do prazo de validade) por motivo de:         (     ) Perda          (     ) Furto          (     ) Roubo          (     ) Dano   
  

Apresentar Cópia do Boletim de Ocorrência, nos casos de perda, furto ou roubo. 

 

Observações: 

No caso de dano a entrega da CMIPTEA será efetivada mediante apresentação da anterior danificada.                            

 

             

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima prestadas são expressão da verdade estão em conformidade com as disposições legais vigentes, 

  

  

Iracemápolis, _________  de ________________________ de 20 _____   

  

_____________________________________ 

         Assinatura do (a) requerente ou seu/sua representante legal 

           

 

 


