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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.234, DE 25 DE JUNHO DE 2.019 
Institui a Carteira de Identificação do Autista 
- CtA, no âmbito do municfpio de Bauru e dá 
outras providências. 

O PREl-"EITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do Art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5º 

Parágrafo único. 

Art. 6º 

Art. 7° 

Fica instituída, no âmbito do município de Bauru, a Carteira de Identificação do Autista - C.l.A, destinada a conferír a 
Identificação de Autista à pessoa diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista - T.E.A. 

A Carteira de Identificação do Autista - C.LA, será expedida sem quaJquer custo. por meio de requerimento próprio 
assinado pelo interessado ou por seu responsável legal, anexando-se ao requeri1nento um relatório médico que 
confirme o diagnóstico com o CID J O - F84, além dos documentos pessoais identificadores do requerente. 

A Carteira de Identificação do Autista - C.l.A, deverá ser numerada sequencialmente, de modo a possibilitar a 
contagen1 das pessoas que se identificaram como possuidores de T.E.A, devendo sua exped1çãQ ser providenciada no 
prazo máximo de IS (quinze) dias, e sua validade pelo prazo de S (cinco) anos, admitindo-se a renovação pelo mesmo 
expediente, conservando-se o número de identificação cadastral. 

Deverá constar do corpo da Carteira o nome do identificando, a sua foto, o seu endereço, o nome do seu responsável 
legal. bem como o número de telefone, que deverá ser utilizado para eventual contato, se necessário. Também deverá 
constar a seguinte informação: "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO - conforme Lei Federal nº 12.76412.012, que institui 
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Espectro Autista" 

O interessado ou seu representante legal deverá apresentar requerimento perante a Secretaria Municipal do Bem-Estar 
Social acompanhado de relatório médico firmado por especialistas em Neurologia ou Psiquiatria capacitados a 
identificar a T.E.A. 

A Carteira de Identificação do Autista - C.l.A, será expedida 

As despesas decorrentes desta Lei corre-.:::r~ão"-'""-..;;~i:..::_· 
suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor 

Bauru,25dejunh e2.019. 

S JURÍDICOS 

• , . 

l 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.397, DE 02 DE OUTUBRO DE 2.019 

P. 106.827/19 Ap. 82.727/19 (capa) Regulamenta a Lei Municipal nº 7.234, de 25 de junho de 

2.019, que institui a Carteira de Identificação do Autista - 

CIA e dá outras providências. 

 

 

Considerando  o disposto na Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2.012, que Institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA; 

 

Considerando  a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 7.234, de 25 de junho de 2.019, que institui 

a Carteira de Identificação do Autista - CIA em âmbito municipal; 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 

51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º  A expedição da Carteira de Identificação do Autista - CIA  pelo Município pretende: 

 

I -  dar garantia ao acesso e atendimento aos serviços públicos e privados; 

II -  facilitar a identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, o que lhes 

assegurará atendimento preferencial; 

III -  mapear os casos existentes no município; 

IV -  promover a inclusão social. 

 

Parágrafo único.  A obtenção da Carteira de Identificação do Autista - CIA, não afasta a obrigatoriedade de 

observância ao Decreto Municipal nº 11.103, de 07 de dezembro de 2.009, relativo à reserva de 

vagas para idosos e pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, ou que as transportem, 

nos estabelecimentos públicos e privados. 

 

Art. 2º  Para os efeitos deste Decreto são consideradas pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo - 

TEA as pessoas que apresentarem Classificação Internacional de Doenças da Organização 

Mundial de Saúde - F84. 

 

Art. 3º  Caberá à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, em parceria com a Organização da 

Sociedade Civil executora do Programa de Acesso à Documentação Civil, providenciar a 

confecção da Carteira de Identificação do Autista - CIA, que começará a ser expedida após a 

publicação deste Decreto. 

 

Art. 4º  O modelo de requerimento para a emissão da Carteira de Identificação do Autista - CIA, bem 

como o atestado a ser preenchido pelo profissional médico especialista em Neurologia ou 

Psiquiatria deverá ser retirado na Organização da Sociedade Civil executora, conforme modelos 

constantes dos  Anexos I e II. 

 

§ 1º  A expedição da Carteira de Identificação do Autista - CIA será condicionada ao prévio 

cadastramento, sendo que a pessoa interessada ou seu representante legal deverá dirigir-se à 

Organização da Sociedade Civil executora, munido do requerimento, do atestado médico 

preenchido e assinado pelo médico especialista e mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

I -  certidão de nascimento ou documento de identidade e CPF; 

II -  comprovante de endereço atualizado; 

III -  atestado médico emitido por profissional especialista em Neurologia ou Psiquiatria do 

Sistema Único de Saúde - SUS ou da Rede Privada; 

IV -  requerimento preenchido e assinado pelo interessado ou seu representante legal; 

V -  Foto 3x4 recente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec. nº 14.397/19 

 

 

§ 2º  Para o cadastramento, o interessado menor de idade deverá estar acompanhado dos pais ou 

responsável legal. 

 

§ 3º  A expedição da Carteira de Identificação do Autista - CIA será realizada sem qualquer custo por 

parte do beneficiário. 

 

§ 4º  A Carteira de Identificação do Autista - CIA deverá ser numerada sequencialmente, de modo a 

permitir o mapeamento dos casos existentes no município (Anexo III). 

 

§ 5º  A Carteira de Identificação do Autista - CIA é de uso pessoal e intransferível, sendo que, em caso 

de perda, roubo ou extravio, será expedida a segunda via mediante a apresentação de Boletim de 

Ocorrência, onde deverá constar o nome completo do titular, bem como o ocorrido com a Carteira. 

 

§ 6º  Após decorridos 15 (quinze) dias úteis, o requerente ou seu representante legal poderá retirar a 

Carteira de Identificação do Autista - CIA na Organização da Sociedade Civil executora, munido 

de documento de identificação. 

 

Art. 5º  A validade da Carteira de Identificação do Autista - CIA será de 05 (cinco) anos e sua revalidação 

se dará mantendo-se o mesmo número sequencial, a fim de permitir a contagem das pessoas com 

Transtorno do Espectro do Autismo - TEA e atualização dos dados cadastrais. 

 

Art. 6º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 02 de outubro de 2.019. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 

SECRETÁRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 

 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I  

REQUERIMENTO CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA (CIA) 

(Lei n°7.234, de 25/06/2019) 

Nome Sexo 

Data de Nascimento ___/___/_____ CPF 

RG Data de Emissão ___/___/____ Órgão Emissor UF 

Endereço CEP 

Bairro Cidade/UF Fone 

Estado Civil  Escolaridade Renda 

Família   pessoas 
Residência  (  )própria  (  )alugada  (  )financiada  (  )cedida  (  )outros 
 
Nº cômodos  ____Energia Elétrica ____Água tratada ____ Esgoto ____ 

 

Beneficiário Programas Sociais     (  ) sim (  ) não    Qual: _________________________________ 

NIS: ____________________________ (não obrigatório) 

 

NOME DO RESPONSÁVEL:   

 

CPF DO RESPONSÁVEL:   

 

Inscrição  Carteira   

 

Senhor(a) Secretário(a), 

Venho à presença de V. Sª. requerer a concessão da CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA 

(CIA) nos termos da Lei nº. Decreto Lei n°7.234, de 25/06/2019, no âmbito da Cidade de Bauru. 

Afirmo, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras e de minha exclusiva 

responsabilidade. 

Nestes termos, peço deferimento. 

Solicitado em: 

Entregue em: 

Local: 

Assinatura: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO II 

ATESTADO 

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA (CIA) 

(preenchido pelo médico) 

Lei nº 7.234, de 25/06/2019 

Nome do Beneficiário 

RG Local do Exame Data   /  /   

 

Atestamos para a finalidade de concessão da Carteira de Identificação do Autista (CIA) no âmbito do 

município de Bauru, que o(a) requerente retroqualificado possui a(s) deficiência(s) permanente(s) abaixo 

assinalada(s). 

TIPO DE DEFICIÊNCIA 
(Lei nº 7.234, de 25/06/2019) 

CÓDIGO INTERNACIONAL 

DE DOENÇAS - CID 

  

OBSERVAÇÕES 

 

Observação: O diagnóstico de que a pessoa possui o Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve ser firmado por 

profissional médico especialista em Neurologia ou Psiquiatria. 

 

RELATÓRIO MÉDICO 
Data: _____/_____/_____ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Nome do Médico Assinatura e carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO III 

 

 


