
DECRETO Nº 1480-01/2021 

 

Regulamenta a Lei Municipal nº. 

1.783/2021, que institui a Política 

Municipal de Proteção dos Direitos 

da pessoa com transtorno do 

espectro autista no Município de 

Cruzeiro do Sul e dá outras 

providências 

 

 

JOÃO  HENRIQUE  DULLIUS,  Prefeito  Municipal   de   Cruzeiro   do 

Sul/RS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação 

vigente, especialmente em conformidade com as disposições contidas na Lei 

Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO o teor da Lei Municipal nº 1.783/2021 de 03 de maio de 

2021, que garante 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 às pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista – TEA; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 4º do diploma legal acima referido dispõe sobre 

a confecção e implantação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista (Ciptea); 

 

CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de padronizar o documento de 

identificação em âmbito Municipal e estabelecer critérios de sua confecção; 

 

DECRETA: 

  

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Cruzeiro do Sul, a " Carteira 

de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). 

 

Art. 2º  Para expedição da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

I- Requerimento, conforme modelo contido no Anexo I deste Decreto, 

devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou por seu 

representante legal; 

 

II- Relatório ou atestado médico, confirmando o diagnóstico com CID 10 F 

84.0, CID 10 F 84.1 ou CID 10 F 84.5; 

 
III- Documento oficial de identidade, como Certidão de nascimento, RG ou CPF; 

 
IV- Fotografia 3 X 4; 

 

V- Comprovante de residência no Município de Cruzeiro do Sul. 

 



§1º Verificada a regularidade da documentação recebida, o órgão responsável pela 

expedição providenciará sua emissão no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

 

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

(Ciptea) será expedida sem qualquer custo para a pessoa interessada e terá validade 

pelo prazo de 05 anos, podendo ser mantidos atualizados os dados cadastrais do 

identificado, e poderá ser revalidada com o mesmo número, de modo a permitir a 

contagem das pessoas com transtorno do espectro autista no município. 

 

Art. 3º Fica designado o Setor de Trânsito como o órgão responsável pela 

expedição da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

após o recebimento e conferência da documentação referida no Art. 2º deste Decreto. 

 

Parágrafo único. Tendo em vista a necessidade de adaptação do setor indicado no 

caput, as atividades relacionadas à emissão da Carteira de Identificação da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista terão início após 10 (dez) dias da data de 

publicação deste Decreto. 

 

Art. 4º Fica instituída no município de Cruzeiro do Sul, a "Semana Municipal de 

Conscientização do Autismo", a ser comemorada anualmente a partir do dia 02 de 

abril, na qual também é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 

sendo esta data integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município. 

 

Art. 5º Os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de 

Cruzeiro do Sul ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário ou em 

local de ampla visibilidade o símbolo mundial da conscientização acerca do 

Transtorno do Espectro Autista-TEA. 

 

§ 1º Os estabelecimentos já em funcionamento possuem 12 (doze) meses, contados 

da data de publicação, para adequarem-se. 

 

§2º Os novos estabelecimentos ficam obrigados a realizar a imediata 

implementação do adesivo instituído neste artigo.  

 

Art. 6º O adesivo a que se refere o artigo anterior poderá ser retirado junto ao 

Setor de Trânsito do Município após dez dias da data de publicação deste Decreto. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

                  GABINETE DO PREFEITO, 08 de setembro de 2021. 

 

 

        JOÃO HENRIQUE DULLIUS 

   Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se  

VOLMIR ALOÍSIO DULLIUS 

Sec. Administração e Finanças 


