GOVERNO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

PORTARIA Nº 56 DE 12/03/2020
RESOLUÇÃO n. 01/2020/FCEE
Dispõe sobre regras e procedimentos para concessão da Carteira de Identificação do Autista no âmbito
do Estado de Santa Catarina.
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras e procedimentos para concessão da Carteira
de Identificação do Autista no âmbito do Estado de Santa Catarina o Presidente da Fundação Catarinense de Educação
Especial - FCEE no uso de suas atribuições resolve:
Art. 1. Nos termos do Decreto n. 436, de 24 de janeiro de 2020, que regulamenta a Lei n. 17.754, de
10 de julho de 2019, fazem jus à Carteira de Identificação do Autista pessoas com Transtorno do Espectro Autista,
conforme definições desta resolução.
Art. 2. Para efeitos desta resolução considera-se:
§1º. Transtorno do Espectro Autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social
e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais
de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos.
Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do TEA requer a presença de padrões restritos e repetitivos de
comportamento, interesses ou atividades.
Os sintomas devem estar presentes no início do período do desenvolvimento, podendo ser associado
ou não ao comprometimento intelectual, de linguagem, transtorno mental, comportamental, do neurodesenvolvimento,
condições genéticas ou ambientais. (APA, 2014)
De acordo com o DSM V (APA, 2014), as pessoas com TEA, podem variar seus níveis de gravidade,
conforme segue:
Nível 3 – “Exigindo apoio muito substancial”: apresentam déficits graves nas habilidades de
comunicação social verbal e não-verbal; fala inteligível; grande limitação em dar início às interações sociais;
inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade em lidar com mudanças.
Nível 2 – “Exigindo apoio substancial”: apresentam déficits graves nas habilidades de comunicação
social verbal e não-verbal; falam frases simples, limitação em dar início às interações sociais; inflexibilidade de
comportamento, dificuldade em lidar com mudanças ou outros comportamentos restritos.
Nível 1 – “Exigindo apoio”: apresentam interesse reduzido por interações sociais, conseguem falar
frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresentem falhas na conversação, tentativas de fazer amizades
são estranhas e mal sucedidas; dificuldade em trocar de atividade, problemas de organização e planejamento.
Art. 3. A comprovação deverá ser feita por laudo/atestado médico com a indicação do Código da
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a Saúde (CID -10).
Art. 4. A emissão do laudo diagnóstico pode ser efetuada por equipe multidisciplinar da FCEE ou por
Instituições Especializadas credenciadas.
Art. 5. Os laudos de avaliação técnica de elegibilidade do diagnóstico deverão ser emitidos por médico
especialista e/ou Equipe Multidisciplinar da seguinte forma:
§1º A equipe de avaliação técnica de elegibilidade do diagnóstico das Instituições Especializadas
credenciadas deverá ser composta por Médico e/ou Equipe Multidisciplinar formada no mínimo Fisioterapeuta ou
Terapeuta Ocupacional, Psicólogo e Fonoaudiólogo, Pedagogo.
Art. 6. O laudo de avaliação técnica de elegibilidade do diagnóstico deverá conter o laudo diagnóstico
referenciado no “Artigo 3”.
Art. 7. A FCEE credenciará Instituições Especializadas através de acordo de cooperação visando que
a Instituição faça a emissão do laudo de avaliação técnica de elegibilidade do diagnóstico para fins de concessão da
Carteira de Identificação do Autista, Decreto 436, de 24/1/2020
Art. 8. Após celebração de acordo de cooperação, a FCEE irá:
a) Cadastrar a Instituição, a equipe técnica e o profissional que atuará na emissão
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b) Capacitar o profissional designado;
c) Realizar a impressão das carteiras e encaminhá-las para as Instituições credenciadas;
Art. 9. A Instituição credenciada se responsabilizará civil e criminalmente pela veracidade do laudo
de avaliação técnica de elegibilidade do diagnóstico que efetuar.
Art. 10. Para a concessão da Carteira de Identificação do Autista os interessados apresentarão
requerimento e os seguintes documentos:
a) Carteira de identidade ou certidão de nascimento;
b) CPF;
c) Comprovante de residência;
d) Caderneta de saúde;
e) Laudo diagnóstico.
Art.11. As Instituições credenciadas deverão organizar-se para:
a) Emissão do laudo de avaliação técnica de elegibilidade do diagnóstico e cadastro do beneficiário;
b) Atender a todas as pessoas com transtorno do espectro autista que procurarem a Instituição
Credenciada, sendo da sua cidade ou próxima, não se restringindo apenas aos seus usuários ou associados e independente
de que a deficiência do beneficiário.
c) Informar à FCEE qualquer mudança da presidência da Instituição ou da equipe técnica e
responsável pelo sistema.
Enviar, para a FCEE, até o dia 10 de cada mês, cópia digitalizada dos laudos emitidos, exames e a
ficha cadastral do beneficiário com parecer médico para o email: passelivre@fcee.sc.gov.br.
Art.12. A renovação da carteira da pessoa será efetuada a cada 05 (cinco) anos, na presença do
beneficiário
Art. 13. Em caso de extravio ou perda da carteira, para a obtenção de segunda via, o beneficiário
deverá apresentar o Boletim de Ocorrência realizado em Delegacia de Polícia.
Art. 14. Caberá a Fundação Catarinense de Educação Especial a impressão gráfica da carteira de
identificação do Autista e o fornecimento destas as Instituições credenciadas.
§ 1º. As fotos utilizadas na impressão/reimpressão das carteiras deverão ser captadas em fundo branco,
em qualidade e tamanho adequados.
§ 2º. As solicitações de reimpressão só poderão ocorrer no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias
por meio do SITRAP.
§ 3º. As solicitações de renovação da carteira só poderão ocorrer 45 (quarenta e cinco) dias antes da
data prevista para término da utilização do benefício (validade da carteira).
§ 4º. Será utilizado o mesmo sistema utilizado para registro de dados da carteira de passe livre o
SITRAP
§5º. Se houver persistência na impressão repetida de carteiras com erros gráficos, caberá à FCEE
aplicar as medidas cabíveis e fica a instituição obrigada ao ressarcimento dos respectivos custos operacionais.
Art. 15. Os casos de descumprimento dos critérios acima expostos, inclusive casos de falsificação de
carteiras, poderão acarretar em:
a) Mudança do profissional responsável.
b) Atribuição dos custos envolvidos na impressão/ reimpressão inadequada à instituição conveniada;
c) Descredenciamento e impedimento de realizar novo convênio pelo período de 02 (dois) anos.
Art. 16. Os casos omissos serão analisados pela FCEE.
Art. 17. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São José/SC, 12 de janeiro de 2020

Rubens Feijo

Presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial
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REQUERIMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTISTA

Conforme Decreto 436 DE 24/01/2020, são elegíveis as pessoas com :

Transtorno do Espectro Autista, independente do nível de comprometimento
DADOS PESSOAIS
Nome:
Filiação:
Local e data de nascimento:
Carteira de identidade:
Cadastro de Pessoas Físicas:
Tipo Sanguíneo:
Endereço residencial:
Telefone:
Dados do Responsável:
Nome completo:
Documento de identificação:
Endereço residencial:
Telefone
E-mail:

Laudo Médico

DATA :

Data:

/

/

ASSINATURA E CARIMBO COM REGISTRO
PROFISSIONAL

Assinatura Responsável
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