Autismo & Realidade

Crianças e Adolescentes com Autismo
DIREITOS E ORIENTAÇÕES
Tratamento Terapêutico: quem direciona é a Secretária Estadual de Saúde.
Vaga em Escola: quem direciona é o CAPE – Centro de Apoio Pedagógico Especial.
Para os dois casos o interessado deverá:
1°) Ir à SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (Av. Dr. Enéas de Carvalho, 188 – CEP 05403-000 – Fone (11)
3066-8000) e apresentar os seguintes documentos:
•
•
•
•
•

CPF/RG do Responsável; (original e cópia)
Certidão de Nascimento do Menor; (original e cópia)
Comprovante de endereço com CEP; (original e cópia)
Laudo médico;
Carta indicando o Colégio em que deseja a vaga ou a Clínica em que deseja o atendimento
terapêutico, se for o caso;

2°) A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE expedirá ofício ao CAPE – Centro de Apoio Pedagógico Especial
(Rua Pensilvânia, 115 – Fundos – Brooklin, Fones (11) 5090-4600, (11) 5090-4609 e (11) 5090-4672.
3°) Tanto a SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE como o CAPE entrarão em contato/“notificação” com o
responsável, quanto ao andamento do caso.
 Transporte Escolar: caso a escola não forneça, procurar o programa Atende da Prefeitura de São
Paulo (pessoas com mobilidade reduzida) – www.sptrans.com.br ou o programa Ligado da EMTU
(há acordo firmado para transporte de autistas);
 Bilhete Único Especial: www.sptrans.com.br/bilheteunico/especial.aspx
 Isenção de IPI e ICMS: Informações e formulários para obtenção de isenção para aquisição de
veículos nacionais; Entrar no site da Receita Federal ou no site: www.isencao.net.br e
www.deficienteonline.com.br/isencao-de-ipi-iof-icms-e-ipva-para-deficientes-guia-rapido-deisencao-ii-leis-e-normas__42.html
 Isenção de Rodízio de Veículos na Cidade de São Paulo, entrar no site da Prefeitura e clicar na
Secretaria Municipal de Transportes www.prefeitura.sp.gov.br/transportes, há um formulário
explicativo;
 Cartão de Deficiente para estacionamento em Vagas Exclusivas (é exigido que o autista tenha
deficiência física ambulatória em razão da incapacidade mental) – Cartão DeFis-DSV –
www.prefeitura.sp.gov.br/smt ou DSV Autorizações Especiais (Rua Sumidouro, 740 – Térreo –
Pinheiros) ao lado da Estação Pinheiros, Linha 4 do Metrô;
 Benefício de Prestação Continuada – BPC – Procurar agência do INSS ou agendar pelo telefone
135;
 Esportes e Recreação Gratuitos: procurar os Clubes Escola da Prefeitura de São Paulo
www.prefeitura.sp.gov.br/esportes

