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PROJETO DE LEI NO 066/2018, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.

Câmara Municipalde Barreiras - BA
Proto.olô no 15

n08
lnstitui a Carteira de ldentificação do
Autista no município de Barreiras e
dá outras providências.

Art. 10 Fica instituída, no âmbito do Município de Barreiras, a Carteira de
ldentificaçáo do Autista (ClA), destinada a conferir identificação à pessoa

diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Art. 2o A pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerada
pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Art. 3o A Carteira de ldentificação do Autista (ClA) será expedida sem qualquer

custo, por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo

interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico,
confirmando o diagnóstico com o CID 10 F84, bem como de demais
documentos exigidos pelo competente órgão municipal.

Art. 4o O documento de identificação de que trata o caput do Artigo 1o será

expedido por Orgão Municipal a ser definido em Decreto regulamentar pelo

Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A Carteira de ldentificação do Autista (ClA) terá validade de 5

(cinco) anos, devendo ser revalidada, sem custo algum, com o mesmo número

Art. 50 Verificada a regularidade da documentação recebida, o competente
órgáo municipal pela expedição da CarteiÍa de ldentificação do Autista (ClA)

determrnará sua emissão no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor em 60 (sessenta) dias de sua publicaçáo.

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 2018.
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JUSTIFICATIVA AO PROJEÍO DE LEI N" 066/20í8' DE 26 DE OUTUBRO DE 2018'

O presente Projeto de Lei tem por finalidade instituir' no âmbito do

urrnicii'ioiã üireiras, a Crrt"iã0" ldentificação do Autista (ClA)' destinada a

conferir identificação a p"ttá' diagnosticadá com Transtorno do Espectro

Autista (TEA) e assegurar que todas as pessoas que possuem este transtorno

tenham seus direitos garantidos
Percebe-se q ue toàã-ãetc'u'"': 
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a, bem como o acesso às instituiçÕes

ndo o constrangimento e a demora no

lco.

Neste intuito, o principal escopo da Carteira de ldentificação do Autista

om Transtorno do Espectro Autista e a

individuos com quadro clínico de

menos uma das seguintes á

comoortamento. Com causa ainda

seguÍamente comProvado, seja ele

as incertezas. Em contraposlçao

origens, ao próprio diagnóstico e ao p

da sociedade: em uma PersPectiva d

para melhor conviver 
"orn 

o=ã'i"t"s e a eles garantir qualidade de vida'
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A), Para que todos os muníciPes que

utistã OEn) tenham os seus direitos

Sala das Sessôes' 26 de Outubro de 2018'
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