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ESTADO DA EAHIA

cÂruRRe MUNIctPAL DE ALAGoINHAS

e da outras providências".

de Alagoinhas, Estado da Bahia,
as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), no Município de
Alagoinhas, com vistas a garantir atenção integral, pronto

atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos

serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde,

educação e assistência social.

Art. 20 - A CIPTEA será expedida mediante requerimento,

.^\ acompanhado de relatÓrio médico, com indicação do codigo da

Classificação Estatística lnternacional de Doenças e Problemas
Relacionados à SaÚde (ClD) e deverá conter, no mínimo, as

seguintes informaçÕes:

I - nome completo, filiação, local e data de nascimento, numero
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;

ll - fotografia no formato 3 (três) centímetros (cm) x 4 (quatro)

centímetros (cm) e assinatura ou impressão digital do

identificado;
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Art. 10 - Fica criada a Carteira de ldentificação da Pessoa
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lll - nome completo, documento de identificação, endereço
residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do

cuidador;

lV - identificação da Unidade da Federação e do orgão
expedidor, e assinatura do dirigente responsável.

Art. 3o - A CIPTEA terá validade de 5 (cinco) anos, devendo
ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identiÍicado, e

deverá ser revalidada com o mesmo número, de modo a
permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro
autista.

Art. 40 - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no

que couber.

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021.
A. -.

Andersoú Baqüeiro
Vereador autor.
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PAREGER DA COMISSÃO
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
058t2021.

DE CONSTITUIÇAO,
AO PROJETO DE LEI NO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após estudos
ao Projeto de Lei no 05812021, de autoria do Vereador Anderson
Baqueiro, que "Dispõe sobre a criação da carteira de identificação
da pessoa com transtorno do espectro autista (CIPTEA), no
município de Alagoinhas e dá outras providências", opina pela sua
tramitação devido a sua constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

Sala das de dezembro de 2021.

Ver. Lucia - Presidente

Ver. Osmario Carneiro de Oliveira - Relator

Ver. E - Membro.

,.rÚ}%

lTPR()VADO
iia Sessão do diao2t /Z

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.040-L70 - Fone: (75) 3182-3333

www.camaradealagoinhas'ba.gov.br
Alagoinhas - Bahia


