
Nome: 

Nome social:

Sexo: Estado Civil:

CPF: RG: UF:

Tel.:

Tel.:

Endereço: Nº:

Bairro: 

Cidade: Estado: CEP:

E-mail: 

Nome:

CPF: RG: Tel:

REQUERIMENTO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CIPTEA)

Data de nascimento: 

Nome da mãe: 

Nome do pai:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO - MG

Secretaria de Governança de Assistência Social

Endereço: Rua Rubi, n° 63 – Bom Jesus, 35171-112 Cel. Fabriciano - MG

Telefone: (31) 3846-7734 / governanca.social@fabriciano.mg.gov.br

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1) Cópia de documento de identificação com foto  e certidao de nascimento

3) Cópia do comprovante de endereço dos últimos 3 meses;

7 ) A pessoa estrangeira portadora de Transtorno do Espectro Autista - TEA, naturalizada e domiciliada no Brasil, deve identificar-se 

mediante apresentação do título declaratório de nacionalidade brasileira ou passaporte.

São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 

pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacional de 

habilitação em papel (somente o modelo com foto).

Tipo sanguíneo:

2)  01 foto 3x4 recente;

4) Cópia de laudo médico com CID atualizado nos últimos 02 anos;

6 ) Cópia do CPF ou Carteira de identidade dos  pais ou representante legal;

DADOS DO(A) BENEFICIÁRIO(A)

DADOS DO(A) RESPONSÁVEL

PROTOCOLO DE REQUERIMENTO

Assinatura do solicitante: _________________________________________________________________

Data do requerimento:

Local da solicitação: _____________________________________________________________________

Assinatura do solicitante: _________________________________________________________________

Venho por meio deste formulário requerer a concessão da CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA (CIPTEA) nos termos da Lei Municipal nº 4.294 de 2020 no âmbito do município de Coronel Fabriciano. Afirmo, 

sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras e de minha exclusiva responsabilidade. 

Prazo de entrega: até 30 dias úteis.___ / ___ / _________

Responsável pelo preenchimento: ________________________________________________________________________

Solicitado em: ___ / ___ / _________. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Naturalidade: 

Complemento: 


