
 

PROJETO  DE  LEI  N° 007/2021 

 
 

EMENTA: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CARTEIRA DE 

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA (CIPTEA), DESTINADA A CONFERIR IDENTIFICAÇÃO À 

PESSOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

(TEA), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SP., E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

 
    SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTAMOS A CONSIDERAÇÃO  DA CASA  O  SEGUINTE:  

 

 

 Art, 1º Fica criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista (CIPTEA), destinada a conferir identificação à pessoa diagnosticada com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Município de Jardinópolis-SP. 

 Art. 2º A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(CIPTEA) terá validade de 5 (cinco) anos, devendo ser revalidada com o mesmo número. 

 Parágrafo único. Em caso de perda ou extravio da CIPTEA, será emitida segunda via 

mediante apresentação do respectivo boletim de ocorrência. 

 Art. 3º A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(CIPTEA) será expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento devidamente 

preenchido e assinado pelo interessado ou seu representante legal acompanhado de relatório 

médico, confirmando o diagnóstico com o CIO 10 F84, documentos pessoais, bem como dos 

de seus pais ou responsáveis legais (Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade e CPF) 

e comprovante de endereço, em originais e fotocópias. 

 Art. 4º Verificada a regularidade da documentação recebida, cadastrada e devidamente 

autuada, o órgão responsável pela expedição da Carteira de Identificação da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) determinará sua emissão no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

 Art. 5º A presente lei poderá ser regulamentada por decreto pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal, no que couber. 

 Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

    Jardinópolis, 10 de junho de 2021.         

 

 

   JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

            - Vereador Legislatura 2021-2024  - 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
      

 O projeto de lei que ora submeto à apreciação desta egrégia Casa Legislativa tem por 

escopo instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(CIPTEA). 

  

 De início há que se esclarecer que a pessoa com transtorno autista teve a sua 

normatização na Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a política nacional de 

proteção dos direitos da pessoa com transporte no espectro autista. 

 

 Referida política carece de aperfeiçoamento para fins de identificar oficialmente a 

pessoa autista, bem como através da referida identificação ter melhor assegurados outros 

direitos básicos e essenciais inerentes a pessoa autista enquanto pessoa com deficiência. 

 

 Nessa linha de raciocínio, chama a atenção o fato de não termos estatísticas oficiais 

no Brasil sobre o real número de pessoas com transtorno do espectro autista, havendo apenas 

estimativa na ordem de 2 milhões de brasileiros integram o público com essa deficiência. 

 

 Com a emissão e a organização da referida carteira de identificação, passa-se a ter 

números mais fidedignos acerca dessa população a ser assistida em nosso município, além 

de proporcionar aos órgãos responsáveis pela execução da política de atenção a pessoa com 

deficiência o cadastramento desse público, tendo uma melhor identificação da população 

autista, suas peculiaridades no que diz respeito a qual espectro autista é o mais comum nesse 

seguimento populacional e dessa forma será aperfeiçoada toda a política de atenção às 

pessoas com deficiência. 

 

 Além disso, a emissão da referida carteira representa um anseio das famílias de 

pessoas com transtorno do espectro autista, em especial se levarmos em consideração que o 

espectro autista não é facilmente identificável como outras deficiências, carecendo, portanto, 

de uma identificação formal pelos órgãos públicos para facilitar o acesso das pessoas com 

autismo às políticas públicas dos governos federal, estaduais e municipal para esse público 

tão especial. 

 

 Outro ponto de relevo é que a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, acima 

mencionada, equipara para todos os efeitos legais o indivíduo diagnosticado com transtorno 

do espectro autista à pessoa com deficiência. 
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 No entanto, a pessoa autista não é facilmente ou mesmo visualmente identificável 

como outros tipos e perfis de pessoas com deficiência, sendo esse também um importante 

argumento em favor da utilização da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista (CIPTEA) para fins de garantir, seja emergencialmente, seja regularmente, 

um atendimento prioritário nos postos de saúde, na fila de espera do SUS, na obtenção de 

passes livres e outros benefícios inerentes às pessoas com deficiência que possuem o 

transtorno do espectro autista.  

 

 Ademais, frisa-se que este projeto de lei não trata de nenhuma das matérias de 

iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo e não viola o princípio da 

separação de poderes (De fato, são de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, 

segundo dispõe taxativamente o art. 24, § 2º, da Constituição Estadual, que se amolda ao 

artigo 61, § 1º, da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da 

CE). 

 

 Nesse sentido, ensina o mestre HELY LOPES MEIRELLES (Direito Municipal 

Brasileiro, Malheiros, 2014): 

 

“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores são 

todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente, à 

iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as 

matérias previstas nos arts. 61, § 1º, e 165 da CF, as que se inserem no âmbito 

da competência municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como 

chefe do Executivo local, os projetos de leis que disponham sobre criação, 

estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da Administração 

Pública Municipal; matéria de organização administrativa e planejamento de 

execução de obras e serviços públicos; criação de cargos, funções ou empregos 

públicos na Administração direta, autárquica e fundacional do Município; 

regime jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento 

de sua remuneração; plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento 

anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem 

concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental” (p. 633). 

 

 

 De outra parte, o projeto de lei não impõe ao Poder Executivo obrigações e atribuições 

típicas de administração, para as quais é constitucionalmente reservada a iniciativa do Poder 

Executivo. Não invade matéria constitucionalmente inserida na reserva da Administração 

nem, igualmente, na reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo. 

 

 Por fim, o projeto de lei não causa impacto financeiro-orçamentário exigido pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal, criando despesas ao erário municipal sem indicação de fontes de 
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receita, ou mesmo obrigações ao administrador público que firam a legalidade, a eficiência 

na gestão da coisa pública e na prestação dos serviços públicos. 

 

 A previsão de dotação orçamentária não implica a existência de vício de 

inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em 

que aprovada (arts. 25, 174 e 176, I e II, CE). 

 

 É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de especificação da fonte de recursos 

pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo exercício em que posta em 

vigor, mas desde logo providenciada a inserção de recursos no exercício seguinte. 

Como decidiu a Corte Suprema: 

 

“4. Ainda que assim não fosse, a 'ausência de dotação orçamentária prévia em 

legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, 

impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro' (ADI 

3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ressalva, naturalmente, a possibilidade de 

aprovação de créditos adicionais” (RE 770.329-SP, Relator Ministro ROBERTO 

BARROSO, j. 29.05.2014) 

 

 

 Como se não bastasse, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ADIN 

2063458-93.2019.8.26.0000, o relator Desembargador Dr. Péricles Piza, com muita 

propriedade explana a respeito do assunto no voto 39.102, V.U., de 28/08/2019. 

 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal Lei nº 

5.353/2018, que “institui a CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA 

(CIA), no âmbito do Município de Mauá”. Lei de iniciativa parlamentar. 

Concretude do artigo 3º e da expressão “municipal” contida no artigo 6º. 

Dispositivos que fixam atribuições aos órgãos públicos. Inadmissibilidade. 

Ingerência na esfera privativa do Prefeito. Violação aos princípios da 

separação dos poderes e da reserva de administração. Ofensa aos artigos 5º e 

47, XIV, da Constituição Bandeirante, apenas nessa parte. Restante da norma 

que não padece do mesmo vício. Não ocorrência de vício formal de 

inconstitucionalidade, por desvio do Poder Legislativo. Inexiste ofensa ao 

princípio da separação de poderes, no restante da lei, eis que em consonância 

com o Tema de Repercussão Geral nº 917. Causa de pedir aberta. 

Possibilidade de analisar a compatibilidade constitucional de dispositivos não 

impugnados na inicial e também de utilizar fundamentos não constantes na 

referida peça vestibular. Competência legislativa concorrente entre a União, 

os Estados e o Distrito Federal para dispor sobre "proteção e integração social 

das pessoas portadoras de deficiência" (CF, art. 24, XIV). Existência de leis 
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na esfera federal que tratam do tema, nas quais não há omissão nem lacuna 

que autorizem a edição de norma municipal, seja a pretexto de atender a 

interesse local ou de suplementar a legislação Federal ou Estadual. Norma 

impugnada que, ademais, simplesmente copiou legislação já existente. 

Violação ao pacto federativo (artigo 144 da CE). Precedente deste C. Órgão 

Especial. Ausência de previsão de dotação orçamentária que não implica a 

existência de vício de inconstitucionalidade, mas apenas eventual 

inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada. Ação 

parcialmente procedente, nos termos do v. acórdão. 

 

 Isto posto, contamos com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis para aprovação 

do presente projeto. 

 

     Sala das Sessões, 10 de junho de 2021. 

 

 

     

   JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

         - Vereador Legislatura 2021-2024  - 
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