
Carta Compromisso 
1º Fórum Municipal sobre Autismo 

-Cartilha Educativa, escrita a muitas mãos; 
-Cobrar a regulamentação da lei 12.764/12; 
-Criar um GT, coordenado pela SMPED para discutir a 
questão dos autistas; 
-Secretaria de Estado do Trabalho pensará em 
programas específicos de emprego para autistas e 
pais de autistas; 
-Ações intersecretariais para atendimento aos 
autistas; 
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- Garantia de um sistema educacional inclusivo; 
-Garantia de que os equipamentos públicos de educação 
sejam acessíveis para as pessoas com deficiência, inclusive 
por meio de transporte adequado;  
-Ampliação da participação das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho; 
-Ampliação do acesso das pessoas com deficiência às 
políticas de assistência social e de combate à extrema 
pobreza; 
-Prevenção das causas de deficiência; 
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-Ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde 
da pessoa com deficiência, em especial os serviços de 
habilitação e reabilitação; 

-Ampliação do acesso das pessoas com deficiência à 
habilitação adaptável e com recursos de 
acessibilidade; 

-Promoção do acesso, do desenvolvimento e da 
inovação em tecnologia assistiva; 

-Ampliação do Programa Atende, incluindo o autista; 
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-Territorializar as ações do plano da SMPED; 

-Garantia da vida, redução de danos e a prevenção 
de incidência de riscos; 

-Promoção da integração do autista na vida 
comunitária (criança – adolescente – adulto- 
idoso);  

-Trabalho de assistência e apoio às famílias; 

-Monitoramento das Ações do Plano Municipal; 
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-Treinamento de 11.000 profissionais da saúde e 
gestores da Secretaria Municipal da Saúde; 

-Garantir que todos os CAPs atendam os autistas; 

-Trabalho Economia Solidária- proposta Secretaria 
Municipal de Saúde; 
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- Ampliação e Capacitação dos Profissionais da 
Rede do CAPSi, II e III (Adulto) para o atendimento 
especializado as pessoas com TEA; 

-Atendimento Odontológico Especializado para as 
pessoas com TEA, na Rede Municipal de Saúde; 

-Centros de Referência de Atendimento ao 
Autismo regionalizado. 

 

 


