
LEI MUNICIPAL Nº. 913, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

 Origem: Poder Legislativo.

Institui a Carteira de Identificação do Autista no âmbito do
Município de Itapoá, e dá outras providências.

GERALDO RENE B. WEBER, Presidente da Câmara Municipal de Itapoá

(SC), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 44, inciso V da Lei

Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de

Itapoá aprovou e ele promulga a seguinte:

 LEI

Art. 1º Fica instituída a Carteira de Identificação do Autista, destinada a conferir identificação a
pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Município de
Itapoá.

Parágrafo único.  O órgão do executivo municipal que expedirá o documento mencionado no
caput  será definido pelo Prefeito Municipal, na forma a ser definida em ato próprio do Poder
Executivo.

Art. 2º Além dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estabelecidos no
art. 3º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, o(a)  portador(a) do documento de
identificação de que trata o art. 1º será beneficiário de:

I- preferência no atendimento pessoal em órgãos da administração pública municipal para o trato
de assuntos de seu interesse, inclusive quando representado por seu responsável legal.

II- (Vetado).

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta Lei através de Decreto Municipal,
no que couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
Câmara Municipal de Itapoá, 24 de setembro de 2019.

                                                    GERALDO RENE B. WEBER     
                                                                 PRESIDENTE
                                                                                    [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016,
e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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