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DECRETO Nº 4.642, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 “Dispõe sobre a Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do Espectro de 
Autista – CIPTEA, no âmbito do Município 
de Nova Odessa/SP, nos termos da Lei 
Federal nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020, e 
dá outras providências.” 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.764 de 27 de 

dezembro de 2012, que instituí a Política Nacional de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os 

procedimentos para expedição de Carteira de Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA no âmbito do Município de Nova 
Odessa- SP;  
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CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER, Prefeito do Município de Nova 
Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei 
Orgânica, através do artigo 78, Inciso I 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º. A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista – CIPTEA, no âmbito do Município de Nova Odessa/SP, 

será documento hábil para garantir atenção integral e atendimento 

prioritário nos serviços públicos e privados. 

 

Art. 2º. A Carteira de Identificação será organizada e expedida 

pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Art. 3º. O interessado deverá comparecer na Central de 

Atendimento no Paço da Prefeitura Municipal e preencher requerimento e 

apresentar cópia e original dos seguintes documentos:  

 

I. Relatório médico, com indicação do código da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
relacionados à Saúde (CID); 

 
II.  Cédula de identidade do Registro Geral de Identificação 

Civil – RG da pessoa com Transtorno do Espectro Autista e do responsável 
legal ou cuidador; 

 
III.  Documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – 

CPF da pessoa com Transtorno do Espectro Autista e do responsável legal 
ou cuidador; 

 
IV. Documento comprovador do tipo sanguíneo da pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista;  
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V. Duas fotos no formato 3 x 4 cm; 
 

VI.  Comprovante de endereço residencial atual. 
 

VII. No caso de estrangeiros, detentor de visto temporário ou 
de autorização de residência ou solicitante de refúgio, deverá ser 
apresentado, além dos documentos elencados nos incisos de I a VI, a 
Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), Carteira de Registro Nacional 
Migratório (CRNM) ou o Documento Provisório de Registro Nacional 
Migratório (DPRNM), com validade em todo território nacional.  

 

Parágrafo Único. O Requerimento deverá conter dados pessoais, 

devendo constar nome completo, documento de identificação, endereço 

residencial, telefone e e-mail do beneficiário e do responsável legal ou 

cuidador.  

 

Art. 4º. A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (CIPTEA) deverá conter as seguintes informações: 

I - Nome completo, filiação, local e data de nascimento, número 
da carteira de identidade civil, número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF), tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de 
telefone do identificado;      

II - Fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro) 
centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do identificado; 

III - Nome completo, documento de identificação, endereço 
residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador; 

IV - Identificação da unidade da Federação e do órgão expedidor 
e assinatura do dirigente responsável. 

 

Art. 5º.  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, sem qualquer custo para os 

beneficiários.  
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Art. 6º. O prazo de validade da Carteira de Identificação é de 5 

(cinco) anos, desde que os dados cadastrais sejam atualizados anualmente.  

 

Parágrafo Único.  A atualização dos dados cadastrais será 

realizada com apresentação de cópias dos documentos dispostos no Art. 4º.  

 

Art. 7º. 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. 8º. A Diretoria de Comunicação providenciará a confecção 

de material publicitário para a divulgação da Carteira de Identificação da 

Pessoa com Transtorno do Espectro de Autista – CIPTEA. 

 

Art. 9º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto 

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA 
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

 

CLÁUDIO JOSÉ SCHOODER 

PREFEITO MUNICIPAL. 
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