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LEI  

Nº 2620/2019 

 

“Dispõe sobre o reconhecimento e a oficialização da 
Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência 
emitida pelo Instituto de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo - 
IDEFESP, como Documento de Identificação para a 
Pessoa com Deficiência Não Aparente, Patologia 
Graves e com Obesidade Mórbida e dá outras 
providências". 

 

 

 FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que 

a Câmara de Vereadores aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei. 

  

 Art. 1º - Fica autorizado o Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

Estado de São Paulo – IDEFESPa confeccionar e emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência, 

deficiência não aparente, com mobilidade reduzida, patologia graves e com obesidade mórbida. 

 

Parágrafo Único - Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São 

Paulo – IDEFESP,é uma instituição de Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal Nº. 2.424/16, de caráter 

filantrópico e sem fins lucrativos, constituída e fundada para representar, defender e garantir os direitos, os 

interesses e o bem estar das pessoas com deficiência em conformidade da Lei Federal n°. 10.098/00 pelo 

Decreto Federal nº. 5.296/04 e a Lei Federal Nº. 13.146/15 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais Leis, Decretos, Normas e Regulamentos 

vigentes. 

 

Art. 2º - O Documento de Identificação é para a comprovação e identificação de que a Pessoa que 

porta o documento, tenha os seus direitos garantidos e assegurados por lei, em Fila Preferencial nos setores 

públicos e privados e ao pagamento a Meia-Entrada em cinemas, casas de shows, teatros, estádios e eventos 

diversos, bem como acesso em áreas reservadas em eventos as Pessoas com Deficiência, conforme as leis e 

decretos em vigor. 

 

Art. 3º - Conforme o Decreto Federal Nº. 5.296/2004 onde Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
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pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências em seu Art. 4º.  O 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os Conselhos Estaduais, Municipais e do 

Distrito Federal, e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para 

acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Decreto e que a Lei 

Federal Nº. 13.146/15 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) em seu Art. 8º., É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à 

habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 

informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam 

seu bem-estar pessoal, social e econômico e no Art. 98.  A Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: “Art. 3º. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, 

difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas 

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito 

Federal, por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa 

pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a 

proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. 

 

Art. 4º - A Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência são para aquelas pessoas que se 

enquadrarem na Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde - Tabela CID 

10, que autoriza a emissão do Documento de Identificação da Pessoa com Deficiência, Pessoa com Deficiência 

Não Aparente, Patologia Graves e Obesidade Mórbida. 

 

Art. 5º - A Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência poderá ser obtido mediante ao 

cadastramento pelo acesso do sistema digital e/ou diretamente na sede do Instituto de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência - IDEFESP, e o beneficiário deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Laudo Médico com CID 10 conclusivo; 

b) Cédula de Identidade; 

c) CPF; 

d) Carta ou Declaração de Concessão do Benefício do INSS (se beneficiário); 

e) Foto 3x4 recente; 

f) Comprovante de residência. 
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Parágrafo Único - Quem apresentar documentos ou fizer declarações falsa, sofrerá as 

penalidades da Lei, será tomada todas as medidas judiciais cabíveis, conforme previsto no Código Civil e Penal. 

 

Art. 6º - Do Laudo Médico a ser apresentado, para solicitação do Documento do Deficiente que 

trata a presente Lei, deverá constar, de forma legível, no mínimo as seguintes informações: 

 

I. Dados de identificação da Unidade de Saúde, com endereço e o número do telefone; 

II. Dados de identificação do usuário; 

III. Informações sobre a deficiência ou limitações funcionais apresentadas; 

IV. Diagnóstico compatível codificado em conformidade com a Classificação Internacional de 

Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde - Tabela CID 10; 

V. Assinatura e carimbo do médico emitente, com o respectivo número do registro no CRM. 

 

Parágrafo Único - O Laudo Médico terá validade de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de 

sua emissão. 

 

Art. 7º - O Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - IDEFESP será 

responsável pelo cadastramento, renovação, confecção, emissão e envio da Carteira de Identificação da Pessoa 

com Deficiência. 

 

Art.8º - A legitimidade dos laudos médicos e dos documentos apresentados poderá ser verificada 

a qualquer tempo, por iniciativa do Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - IDEFESP. 

 

Art. 9º - A liberação do Documento de Identificação da Pessoa com Deficiência será elaborada 

pelo Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - IDEFESP, onde estará de acordo com o 

Regime Estatutário e Regulamento Interno do Instituto. 

 

Art. 10 - O Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - IDEFESP definirá a forma, 

modelo, cor, material, linhas de segurança e dimensões da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência. 

 

Parágrafo Único - A concessão do documento do deficiente de que trata a presente lei é de 

responsabilidade do Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo - 

IDEFESP, e dependerá do preenchimento de Ficha Cadastral de Afiliação, Laudo Médico comprovando a 

deficiência e/ou patologia com o CID: 10, constar no laudo médico se necessita de acompanhante, documentos 

pessoais e pagamento das taxas. 
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Art. 11 - No Documento de Identificação da Pessoa com Deficiência, deverá conter foto, número 

do cadastro, data de expedição, período de validade, se com acompanhante. 

 

Art. 12 - O Instituto de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - IDEFESP deverá elaborar 

os procedimentos necessários para a efetivação das medidas previstas na presente Lei. 

 

Art. 13 - A Pessoa com Deficiência portadora do Documento de Identificação de que trata a 

presente lei, terão devidamente os seus direitos reconhecidos, garantidos e assegurados pelas legislações em 

vigor. 

 

Art. 14 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Instituto de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - IDEFESP. 

 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

São Sebastião, 15 de maio de 2019. 

 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


