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RESUMO 

Acreditamos que as Pessoas com Deficiencia Fisica e Motora sao cidadaos como 

quaisquer outros e podem ter uma grande capacidade produtiva. Com a finalidade de 

minimizar os problemas vivenciados por estas pessoas elaboramos este artigo voltados a 

sensibiliza<;ao da popula<;ao para os aspectos referentes a importancia do exercicio da 

cidadania. E fato que essas pessoas se deparam com uma serie de obstaculos ao Iongo de suas 

vidas, alguns diretamente relacionados a sua necessidade de ir e vir. Contudo, nao se deve 

deixar de considerar outros fatores que estao intimamente relacionados as questoes sociais. 

Essas questoes se traduzem em uma diminui<;ao de sua auto-estima devido ao preconceito 

social que baixa a sua qualidade de vida. Nosso estudo tern a inten<;ao despertar o interesse 

dos setores publico e privado a buscar meios de proporcionar a adequa<;ao das vias para 

possibilitar a acessibilidade atraves da elimina<;ao de bloqueios a locomo<;ao das Pessoas com 

Deficiencia Fisica e Motora. Destacamos OS aspectos relacionados a Gestao de Projetos por 

considerarmos uma ferramenta essencial quando desejamos viabiliza-los, pois projetos bern 

estruturados possuem maiores chances de sucesso. Cremos tambem que o poder publico pode 

melhorar as questoes de acesso, pondo em pratica as regras estabelecidas na ABNT NBR 

9050:2004. Por outro lado, o setor privado tera colaboradores capazes e motivados com os 

beneficios obtidos pela aplica<;ao de projetos visando acessibilidade. 

Palavras-chave: acessibilidade de pessoas com deficiencia fisica; gestao de projetos; 

responsabilidade social; cidadania. 



ABSTRACT 

We believe that people with physical disabilities and motor are citizens like any other 

and can have a large capacity. In order to minimize the problems experienced by these people 

to make this article focused awareness of the issues concerning the importance of the exercise 

of citizenship. It is fact that people are faced with a number of obstacles throughout their 

lives, some directly related to their need to come and go. However, we should not fail to 

consider other factors that are closely related to social issues. These issues are reflected in a 

decrease in their self-esteem due to social prejudice that the low quality of life. Our study is 

intended to stimulate the interest of public and private sectors to seek ways of providing the 

adequacy of roads to allow access through the removal of blockages to the locomotion of 

People with Physical Disabilities and Motor. Emphasize the aspects of Project Management 

to consider an essential tool when you want to allow them, as well structured projects have 

greater chances of success. We believe that the government can improve the issues of access, 

putting into practice the rules laid down in ABNT NBR 9050:2004. Moreover, the private 

sector will have capable and motivated employees with the benefits obtained by the 

implementation of projects aimed at accessibility. 

Keywords: accessibility for people with physical disabilities, project management, 

social responsibility, citizenship. 
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1. INTRODU<;AO 

Considerando que vivemos em uma na<;ao democratizada e que considera que todos 

sao iguais perante o Estado. E necessario buscar praticas com vistas ao exercicio da cidadania. 

Todos n6s temos direito a educa<;ao, a saude, a cultura, ao esporte, a vida familiar, ao 

transporte, ao lazer, entre outros - esses sao direitos de todos os cidadaos, inclusive daqueles 

que possuem algum tipo de deficiencia. 

A promo<;ao de a<;oes de integra<;ao dos portadores de deficiencia tern urn contexto 

s6cio economico e cultural. Hoje em dia os pr6prios consumidores buscam empresas que 

demonstrem comprometimento com a Responsabilidade Social. 

E importante mencionarmos a existencia de legisla<;ao voltada a prote<;ao dos direitos 

das pessoas com deficiencia. Inclusive, no que se refere ao acesso ao mercado de trabalho, 

nesse sentido a legisla<;ao estabelece cotas de vagas voltadas as Pessoas com Deficiencia -

PcD. As empresas da esfera privada devem ter 2% do seu quadro composto por deficientes e 

na esfera publica 5% do quadro, estas cotas indicam valores minimos, mas as empresas que 

desejarem podem exceder essas cotas. 

Contrariamente ao que deveria ser o ideal para o exercicio da cidadania, a realidade 

atual nos mostra que ainda existem muitas dificuldades por parte das PcD, principalmente 

aquelas relacionadas ao acesso a locais publicos e privados - pois ainda faltam meios 

adequados para locomo<;ao. 

Para que as PcD obtenham acesso ao mercado de trabalho nao e suficiente apenas o 

estabelecimento de cotas. Tambem e preciso facilitar seu acesso, este e o ponto principal de 

nosso estudo: tornar as vias publicas acessiveis a esta parcela da popula<;ao. 

Optamos por elaborar nosso estudo neste sentido por acreditar na sua importancia 

para promover o exercicio da cidadania, pois como exercer as exigencias da legisla<;ao, se 

muitas vezes essas pessoas estao impossibilitadas de trabalhar porque nao conseguem dirigir

se ao seu local de trabalho encontrando obstaculos a sua locomo<;ao? 

0 nosso estudo esta voltado para as pessoas com deficiencia fisica, especificamente 

aquelas que possuem paraplegia - paralisia permanente das pernas, falta de membro ou parte 

desde que dificulte sua locomo<;ao, deficiencia motora - dificuldade permanente, grande 

dificuldade ou a incapacidade de caminhar ou subir escadas. Fundamentamos o foco do nosso 

estudo de acordo com as defini<;oes estabelecidas pela Coordenadoria Nacional para 

Integra<;ao da Pessoa Portadora de Deficiencia- CORD E. 
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A questao da acessibilidade das PcD envolve tambem a busca continua das 

organiza<;oes frente a competitividade, a inova<;ao e a sustentabilidade. 

Nosso estudo visa a aplica<;ao de a<;oes para facilitar o acesso das PcD considerando 

que hoje em dia nao basta que as empresas possuam vagas reservadas a estas pessoas. 

Tambem e preciso possibilitar a este publico o acesso para preencher tais vagas, nesse sentido 

surge a necessidade que as empresas tern em buscar maneiras para promover a acessibilidade 

das PcD. 

Por acreditarmos que urn projeto bern elaborado ira preencher a lacuna existente 

entre ter uma ideia e aplica-la buscamos retratar neste documento a importancia do 

gerenciamento de projetos, com a aplica<;ao de uma metodologia adequada. Devemos 

compreender que nao e suficiente simplesmente dizer 0 que se quer, e preciso demonstrar 

como queremos chegar a urn objetivo, e para isso o desenvolvimento de projeto e a forma 

ideal para atingir a finalidade a que se propoe. 

Outro fator relevante que justifica a escolha do tema e a experiencia de vida do 

proprio autor. Uma vez que e portador de deficiencia fisica e sente na "propria pele" as 

dificuldades de locomo<;ao existentes o mesmo pretende contribuir para sanar os problemas 

existentes com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiencia. 

Nosso principal objetivo e promover a ado<;ao de meios de acesso adequados as PcD 

de modo a preservar seus direitos de igualdade. 

Para que possamos alcan<;ar nossa meta principal temos como objetivos especificos: 

- conscientizar a sociedade civil sobre a importancia da integra<;ao das PcD; 

- evidenciar a importancia da preserva<;ao do direito a acessibilidade as PcD para o 

exercicio da cidadania; 

- preservar o direito da acessibilidade das PcD; 

- demonstrar a importancia da gestao de projetos para colocar em pratica solu<;oes 

reais de acessibilidade; 

Tendo em mente o resultado pretendido adotamos como metodologia para 

elabora<;ao deste documento a pesquisa bibliografica a livros, periodicos, artigos cientificos, 

entre outros que se encontram disponiveis a consulta. 
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2. A IMPORTANCIA DA INTEGRA(:AO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA 

Acreditamos que a inclusao social das pessoas com deficiencia pode proporcionar 

diversos beneficios nao somente para eles. Como para toda a sociedade a questao e 

abrangente, envolve aspectos econ6micos, socialS e culturais, por estar diretamente 

relacionada a educa9ao, profissionaliza9ao, mercado de trabalho, lei de cotas e inclusao 

social. 

Com rela9ao as caracteristicas sociais Pinheiro1 afirma que: 

De fato, advindas das pr6prias limita((oes das suas "diferen9as restritivas" somadas a 
inadapta9ao (sic) do meio social (espa9o construido, meios de transporte, acesso a 
educa((ao, etc.) e agravadas sobretudo por uma visao e uma pn'ttica social 
assistencialista e paternalista com as quais suas questoes sao tradicionalmente 
entendidas e tratadas, as "pessoas portadoras de deficiencia" tern sido historicamente 
objetos da a9ao e da piedade sociais. 

Como vemos, faltam meios adequados para possibilitar que as PcD se tomem de fato 

cidadaos. Ao possibilitar a acessibilidade dessas pessoas estamos fomecendo meios para que 

saiam da condi9ao de "piedade social" no sentido de facilitar sua inclusao social. Tal inclusao 

prende-se ao fato de que atraves da adapta9ao das vias publicas essas pessoas poderao ter 

acesso a educa9ao, esporte, lazer e ao mercado de trabalho. No que se refere ao ultimo item 

mencionado, destacamos que e urn fator que beneficia toda a sociedade. 

A acessibilidade traz vantagens para toda a sociedade: as PcD tern a possibilidade de 

buscar qualifica9ao profissional mais facilmente e as empresas tern profissionais melhor 

qualificados, alem de conseguirem atender a lei de cotas. A ado9ao deste publico no quadro 

funcional das empresas demonstra a busca da etica e da responsabilidade social, melhorando 

assim a imagem da organiza9ao. 

1 PINHEIRO, Humberto Lippo Pinheiro. Pessoas Portadoras de Deficiencia e as Politicas Publicas. 2009. 
Disponivel em: http://www.institutointegrar.org.br/arquivos/Pessoas%20Portadoras%20de%20Deficiencia 
%20e%20as%20Politicas%20Publicas.doc. p.l. 
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3. A ACESSIBILIDADE E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A acessibilidade abre portas ao desenvolvimento produtivo das pessoas, 

conseqiientemente, aumenta o numero de profissionais competentes no mercado de trabalho. 

Nesse sentido a inclusao de pessoas com deficiencia fisica e motora e extremamente 

importante, principalmente por proporcionar o exercicio da capacidade produtiva desse 

publico, o que, tambem facilita o preenchimento de vagas em respeito as cotas 

preestabelecidas .. 

Com referencia a pessoa com deficiencia fisica a Conven<;ao 1592
, da Organiza<;ao 

Intemacional do Trabalho- OIT, diz que a possibilidade de conseguir, permanecer e progredir 

no emprego e consideravelmente limitado para as pessoas que possuem uma reconhecida 

desvantagem fisica ou mental. A OIT3 "estima que as pessoas com deficiencia representam 

8% da popula<;ao economicamente ativa do plan eta". 

Em resposta a necessidade de inclusao o Instituto Ethos4 afirma que "a inclusao faz 

parte do compromisso etico de promover a diversidade, respeitar a diferen<;a e reduzir as 

desigualdades sociais". 

Assim como o Instituto Ethos, acreditamos que a inclusao depende de questoes 

relacionadas a etica, cidadania e redu<;ao da desigualdade social, e na implementa<;ao de a<;oes 

que envolvem mudan<;a de paradigmas para superar barreiras e preconceitos arraigados. 

No sentido de desenvolver a potencialidade das PcD, bern como, proporcionar 

condi<;5es para seu desenvolvimento pessoal e profissional acreditamos ser fundamental o 

comprometimento dos setores publico e privado. 

Cremos que urn rumo para possibilitar o progresso dessa popula<;ao e a atua<;ao 

atraves de parcerias entre os setores da economia nacional. Tais parcerias estao direcionadas a 

contribui<;ao para mudan<;as de cultura e comportamento que tomem a propria sociedade mais 

inclusiva5
. 

As empresas podem ajudar muito. Podem, antes de tudo, contratar, manter e 
promover pessoas com deficiencia, reconhecendo sua potencialidade e dando-lhes 
condi<;oes de desenvolvimento profissional. 

2INSTITUTO ETHOS. 0 que as empresas podem fazer pela inclusao das pessoas com deficiencia. Sao Paulo: 
Institute Ethos, 2002, p. 7. 
3INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 7. 
4INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 7. 
5 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 8. 
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Contudo, as empresas podem ir alem, atuando junto aos seus parceiros e a 
comunidade e entidades do governo, contribuindo para mudans;as de cultura e 
comportamento que tornem a propria sociedade mais inclusiva. 6 

Urn de nossos objetivos e despertar o senso de responsabilidade social empresarial, 

demonstrando que Pessoas com Deficiencia Fisica e Deficiencia Motora podem proporcionar 

beneficios para as empresas, nao simplesmente pelo preenchimento das vagas estabelecidas 

na lei de cotas, mas, principalmente, porque muitas PcD possuem uma grande capacidade 

produtiva e de automotiva<;ao. 

Ao encontro dessa perspectiva, o Instituto Ethos7 salienta que: 

... programas corporativos de valorizas;ao da diversidade estao sendo, cada vez mais, 
introduzidos nas organizas;oes como urn componente positivo de integras;ao social, 
que destaca a riqueza de talentos e capacitas;oes de cada pessoa. A diversidade 
evidencia os valores da partilha, da complementaridade e da solidariedade. Num 
quadro social marcado por discrepancias profundas, fica cada vez mais clara -
tambem para as empresas - a importancia estrategica de criar uma realidade social 
inclusiva, que absorva as demandas e necessidades de todos os segmentos sociais. 
Afinal, a vida longa dos neg6cios esta intimamente relacionada a crias;ao de urn 
modelo sustentavel de desenvolvimento para toda a sociedade. Incrementar a 
diversidade e promover a igualdade de chances para que todos possam desenvolver 
seus potenciais. 

Para que possamos usufruir todos OS beneficios da diversidade, e importantissimo 

tentar garantir direitos basicos, como o acesso aos hens da sociedade - educa<;ao, saude, 

trabalho, remunera<;ao digna, etc. Em dire<;ao a essa necessidade o mercado de trabalho 

precisa: 

... assegurar as condis;oes de interas;ao das pessoas portadoras de deficiencia com os 
demais funcionarios da empresa e com todos os parceiros e clientes com os quais 
lhes caiba manter relacionamento. Nao se trata, portanto, somente de contratar 
pessoas com deficiencia, mas tambem de oferecer as possibilidades para que possam 
desenvolver seus talentos e permanecer na empresa, atendendo aos criterios de 
desempenho previamente estabelecidos." 8 

As empresas tern a necessidade de ampliar seu grau de responsabilidade social para 

manuten<;ao de sua competitividade, Clemente9 afirma que de acordo como coordenador do 

Programa de Empregabilidade para Pessoas com Deficiencia: 

6 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 8. 
7 INSTITUTO ETHOS. 2002, p. 11. 
8 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 11. 
9CLEMENTE, Carlos Aparicio; CELESTIN!, Erica Charkani. Trabalhando com a diferen.;a: 
responsabilidade social e inclusao de portadores de deficiencia. Ed. esp. Brasilia: TEM/GM, Assessoria 
Internacional, 2004, p. 148. 



6 

Primeiro as empresas devem incrementar seu grau de responsabilidade social, 
atinando que a a<;ao cidada nao estorva seus neg6cios. Pelo contnirio, amplia-os. As 
pessoas com deficiencia devem ser compreendidas como profissionais em quem se 
pode investir. Rampas, banheiros adaptados, softwares de voz, leitores de telas, 
impressoras Braile, interpretes de Libras devem ser encarados como recursos e 
ferramentas de acesso ao trabalho oferecido aos profissionais com deficiencia, tanto 
quanto os sao as esta<;5es de trabalho ergon6micas, os aplicativos gnificos e os 
professores de lfnguas colocados pelas empresas a disposi<;ao dos profissionais com 
deficiencia, tanto quanto os sao as esta<;5es de trabalho ergon6micas, os aplicativos 
gnificos e OS professores de lfnguas colocados pelas empresas a disposi<;ao dos 
profissionais em quem se quer investir. 

Considerando que as empresas estao diretamente relacionadas as questoes que se 

referem a transformac;ao da sociedade cremos que a inclusao pode trazer beneficios para o 

meio empresarial. 

Mesmo as mudan<;as de caniter interne repercutem diretamente na vida dos 
funciomirios, suas familias e na comunidade com a qual a empresa se relaciona. 
Alem da motiva<;ao etica e da determina<;ao legal, a empresa tern outro motivo 
relevante para adotar uma polftica inclusiva em rela<;ao a pessoa com deficiencia: ela 
pode obter beneficios significativos com essa atitude. Urn dos ganhos mais 
importantes e 0 de imagem. 10 

Os beneficios para as empresas em promover programas voltados a inclusao, podem 

nao estar diretamente relacionados a lucratividade, mas, consequentemente, aumentarao a sua 

capacidade produtiva atraves da melhoria no clima organizacional e na motivac;ao de seus 

funciomirios. 

A empresa inclusiva refor<;a o espfrito de equipe de seus funciomirios, fortalecendo a 
sinergia em torno dos objetivos comuns e expressando seus valores coletivamente. 0 
ambiente ffsico adequado atenua as deficiencias e torna-se mais agradavel para 
todos. Enfim, esses fatores humanizam mais o ambiente de trabalho. 
Com urn clima organizacional assim, tambem e possfvel obter ganhos de 
produtividade, se as pessoas com deficiencia estiverem devidamente inseridas nas 
fun<;5es onde possam ter urn born desempenho. 0 diverse traz para a empresa a 
possibilidade de ver novas oportunidades no seu neg6cio, alem de prepara-la para 
demandas especfficas de diferentes universes que incorpora. 11 

10 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 19. 
11 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 19. 



Quadro 1 - vantagens cumulativas para as empresas 

I 0 desempenho e a produ<;ao das pessoas com deficiencia, que muitas vezes supera as 
expectativas do inicio do contrato. 

2 0 desempenho da empresa que mantem empregados portadores de deficiencia em geral e 
impulsionado pelo clima organizacional positivo. 

3 Os ganhos de imagem tendem a fixar-se a longo prazo. 
4 Os impactos positivos de empregar pessoas com deficiencia refletem-se sobre a motiva<;ao dos 

outros funciomirios. 
5 Os empregados portadores de deficiencia ajudam a empresa a ter acesso a urn mercado 

significativo de consumidores com as mesmas caracteristicas, seus familiares e amigos. 
6 0 ambiente de trabalho fica mais humanizado, diminuindo a concorrencia selvagem e 

estimulando a busca da competencia profissional. 
Fonte: quadro baseado no texto do Instltuto Ethos: 0 que as empresas podem fazer pela inclusao das pessoas 

com deficiencia12 
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Este quadro demonstra algumas das vantagens que as empresas tern com a 

contrata<;ao de PcD. Considerando estas vantagens o Instituto Ethos13 sugere que no caminho 

a ser seguido por empresas que desejarem adotar pniticas voltadas a acessibilidade devem 

considerar a existencia de tres questoes principais: 

- em primeiro lugar, as dificuldades de compreensao e informa<;ao por parte de 
empregadores e empregados; 
- em segundo, a inexperiencia das pessoas da empresa em conviver com pessoas 
com deficiencia; e, 
- em terceiro, a precaria educa<;ao e profissionaliza<;ao da maioria delas. 14 

Toma-se evidente que as empresas necessitam de mudan<;as em sua cultura 

organizacional, passando a considerar nao somente os valores explicitos, como tambem os 

tacitos. 0 investimento em promover a acessibilidade podera tomar a empresa mais 

competitiva e atuante no que se refere as questoes pertinentes a Responsabilidade Social, e 

atualmente esses valores sao bern vistos no mundo globalizado de hoje. 

Primeiramente, e importante haver o comprometimento firme da dire<;ao da 

organiza<;ao empresarial com o processo de inclusao para combater as manifesta<;oes de 

preconceitos. Em seguida, e necessario demonstrar o respeito com todos os colaboradores da 

empresa, buscar a "sensibiliza<;ao dos funcionarios", e, se for necessario, estabelecer a 

integra<;ao entre a equipe e a melhoria do clima organizacional. 

Alem disso, ha o beneficio para as pr6prias PcD que passarao a se sentir valorizadas, 

como parte da equipe de trabalho - o que e fundamental para alcan<;ar objetivos 

12 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 20. 

13 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 21. 

14 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 21. 
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organizacionais. E considenivel que o trabalho em equipe, quando despertado de forma a 

envolver coletivamente a empresa na a9ao pela inclusao15 e favonivel para os aspectos eticos, 

sociais e humanos. 

Elaborar urn programa amplo, devidamente qualificado para enfrentar o mercado de 

trabalho e essencial para as empresas que desejam fazer parte daquelas socialmente 

responsaveis. Nesse sentido no processo de defini9ao dos requisites dos cargos em aberto na 

empresa, a que se considerar a possibilidade de adapta-los as capacidades que PcD possam ter 

para desempenha-los. Dessa maneira e possivel realizar contrata96es direcionadas a essas 

pessoas em qualquer cargo. 

Ao adotar uma postura de incentive a inclusao das PcD o meio empresarial devera 

buscar praticas de preven9ao quanto a fatores de risco, nesse contexte o Institute Ethos16 

esclarece que: 

Uma empresa socialmente responsavel deve estar atenta para detectar e prevenir 
situa<;oes de risco. Os acidentes de trabalho, assim como a existencia de condi<;oes 
inadequadas para a saUde, podem levar muitos trabalhadores a adquirirem 
deficiencias. Ter uma polftica de preven<;ao de acidentes e indispensavel. 
Por outro lado, a seguran<;a de pessoas com deficiencia requer alguns cuidados. A 
brigada de incendio deve receber treinamento adequado para assegurar socorro as 
pessoas com deficiencia. Divulgar informa<;5es em publica<;oes internas sobre 
sindromes e patologias, ter canais abertos para esclarecimentos de duvidas, colocar a 
disposi<;ao informa<;oes medicas e exames preventivos sao medidas que devem estar 
ao alcance de todos os funcionarios. 
Outra pratica que deve ser incorporada e o procedimento com pessoas que 
adquiriram deficiencia quando estavam empregados. Ter uma postura socialmente 
responsavel significa reter esses profissionais, pois sua experiencia na empresa e urn 
patrim6nio valioso, fruto de investimentos feitos por ambas as partes. 

Frente ao exposto acreditamos que a Responsabilidade Social esta intimamente 

relacionada a inclusao social, acessibilidade e cidadania. V emos tambem que esses fatores sao 

essenciais para que as empresas obtenham mais respeito tanto da popula9ao extema quanto da 

intema. 

No entanto, nao e suficiente as empresas se conscientizem do seu papel perante a 

sociedade, e precise destinar esfor9os para adequar os espa9os fisicos nas organiza96es para 

receber PcD. Tambem e essencial que o Poder Publico adote esta causae desenvolva projetos 

de acessibilidade, voltados as vias publicas. Outro fator de suma importancia tanto para o 

setor publico quanto para o privado e o respeito as normas que definem a maneira adequada 

15 INSTITUTO ETHOS, 2002, pp. 21-22. 
16 INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 24. 
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para executar as obras de acessibilidade. Nao devemos esquece-las, pois sem o respeito a 

estas regras todo o investimento podeni perder sua eficacia. 
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4. LEGISLA<;AO APLICADA 

A disponibi1iza<yao de acesso as PcD esta contemp1ada em amp1a 1egisla<;ao. Existem 

leis e normas Federais, Estaduais e Municipais com a finalidade de proteger os direitos deste 

grupo social. 

Lima17 descreve o significado de acessibilidade constante no art. 2° da Lei n.0 

10.098/2000: 

.. . acessibilidade e a possibilidade e condi~ao de alcance para utiliza~ao, com 
seguran~a e autonomia, dos espa~os, mobiliarios e equipamentos urbanos, das 
edifica~oes, dos transportes e dos sistemas e meios de comunica~ao, por pessoa 
portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

0 autor18 ainda faz referencia aos termos do Decreta 8.296/2004. 

E considerada PCD, nos termos do Decreto n.0 5.296/2004, a que possui 
limita~ao ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas 
seguintes categorias: 

a) deficiencia ffsica: altera~ao completa ou parcial de urn ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da fun~ao fisica, apresentando
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputa~ao ou 
ausencia de membrQ, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congenita ou adquirida, exceto as deformidades esteticas e as que nao produzam 
dificuldades para o desempenho de fun~oes; 
b) deficiencia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e urn decibeis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqtiencias de 500Hz, l.OOOHz, 2.000Hz 
e 3.000Hz; 
c) deficiencia visual: cegueira, na qual a acuidade visual e igual ou menor que 0,05 
no melhor olho, com a melhor corre~ao 6ptica; a baixa visao, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor corre~ao 6ptica; os casos nos 
quais a somat6ria da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o; ou a ocorrencia simultanea de quaisquer das condi~oes anteriores; 
d) deficiencia mental: funcionamento intelectual significativamente inferior a media, 
com manifesta~ao antes dos dezoito anos e limita~oes associadas a duas ou mais 
areas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunica~ao; 
2. cuidado pessoal; 
3. habilidades sociais; 
4. utiliza~ao dos recursos da comunidade; 
5. saUde e seguran~a; 
6. habilidades academicas; 
7. lazer; e 
8. trabalho; 

17 LIMA, Luiz Henrique. Acessibilidade para pessoas portadoras de deficiencias: requisito da legalidade, 
Iegitimidade e economicidade das edifica~oes publicas. Portal Jus Navigandi. 2006. Disponfvel em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9167. Acesso em: mar.2008. p. 2. 
18 LIMA, 2006, p. 3. 
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e) deficiencia multipla- associa'(ao de duas ou mais deficiencias; e 

E relevante destacarmos a abordagem apresentada por Araujo (1997) apud Lima19 

com rela9a0 a defini9a0 de pessoa portadora de deficiencia: 

0 que define a pessoa portadora de deficiencia nao e falta de urn membro nem a 
visao ou audi'(ao reduzidas. 0 que caracteriza a pessoa portadora de deficiencia e a 
dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade, 0 grau de dificuldade de se 
relacionar, de se integrar na sociedade, 0 grau de dificuldade para a integra'(ao 
social e que definini quem e ou nao portador de deficiencia. 

Consideramos de fundamental importancia o exercicio do direito dos cidadaos 

assegurado pela Constitui9ao Federal, bern como, a adapta9ao das vias publicas no sentido de 

garantir acesso adequado as pessoas com deficiencia. 

P L. 21 ara 1ma , 

Art. 227 .... 
§ 2° - A lei disponi sobre normas de constru'(ao dos logradouros e dos ediffcios de 
uso publico e de fabrica'(ao de vefculos de transporte coletivo, a fim de garantir 
acesso adequado as pessoas portadoras de deficiencia. 
( ... ) 
Art. 244. A lei disponi sobre a adapta'(ao dos logradouros, dos ediffcios de uso 
publico e dos vefculos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir 
acesso adequado as pessoas portadoras de deficiencia, conforme o disposto no artigo 
227, § 2°?0 

... os mandamentos sao complementares: o § 2° do art. 227 destina-se aos novos 
empreendimentos, como logradouros e ediffcios de uso publico, assim como a 
fabrica'(ao de novos vefculos de transporte coletivo; por sua vez, o art. 244 cuida da 
adapta'(ao dos logradouros, dos ediffcios de uso publico e dos vefculos de transporte 
coletivo existentes anteriormente a promulga'(ao da Carta. Em ambas as situa'(5es, 
sao identicas a inten'(ao do constituinte: garantir acesso adequado as pessoas 
portadoras de deficiencia. 

Aproximando mais o campo de estudo passando para o ponto de vista tecnico Lima22 

informa que as normas tecnicas de engenharia e arquitetura estao descritas em diversas 

normas da Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT. 

19 LIMA, 2006, p. 4. 
20 LIMA, 2006, p. 4. 

21 LIMA, 2006, p. 7. 
22 LIMA, 2006, p. 11. 

Do ponto de vista das tecnicas de engenharia e arquitetura, as condi'(5es para 
assegurar a acessibilidade encontram-se descritas em diversas normas da Associa'(ao 
Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT, tais como: 
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a) NBR 9050 - Acessibilidade a Edificav5es Mobiliarias, Espavos e Equipamentos 
Urbanos; 
b) NBR 13994- Elevadores de Passageiros- Elevadores para Transportes de Pessoa 
Portadora de Deficiencia; 
c) NBR 14020- Acessibilidade a Pessoa Portadora de Deficiencia- Trem de Longo 
Percurso; 
d) NBR 14021 - Transporte - Acessibilidade no sistema de trem urbano ou 
metropolitano; 
e) NBR 14022 - Acessibilidade a Pessoa Portadora de Deficiencia em 6nibus e 
Tr6lebus para Atendimento Urbano e Intermunicipal; 
f) NBR 14273 - Acessibilidade a Pessoa Portadora de Deficiencia no Transporte 
Aereo Comercial; e 
g) NBR 15250- Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancario 

E importante estarmos conscientes de que as obras voltadas a acessibilidade devem 

segmr regras pensadas para atingirem a efetividade projetada, conforme o exposto pelo 

Gabinete da Deputada Helena Heluym, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhao: 

A psic6loga Nilma Cardoso salientou que os portadores de deficiencia sao, antes de 
tudo, cidadaos de direito e que mais importante do que criar polfticas de inclusao e 
preciso o reconhecimento dessas polfticas como direitos humanos. 
Cadeirante ha 20 anos, Dilson Bessa Junior, do Movimento das Pessoas Com 
Deficiencia, criticou a falta de sensibilidade dos 6rgaos publicos e, em especial, os 
constantes erros na adaptavao de predios e calvadas para melhorar a acessibilidade 
aos portadores de deficiencia. Citou, como exemplo, o elevador do Palacio Henrique 
de La Rocque - sede administrativa do governo estadual - pequeno para 
comportar cadeiras de roda. Dilson afirmou estar cansado de reclamar, reivindicar e 
nao ver resultados efetivos. "Nao e s6 melhorar a acessibilidade, e preciso seguir as 
normas da NBR 9050 - regras que disciplinam a engenharia para adaptar as 
instalav5es de predios e calvadas para melhorar a locomovao de portadores de 
deficiencia. Dilson salientou tambem que, por nao seguirem as normas de 
engenharia, o poder publico gasta dinheiro desnecessariamente. As vezes, basta born 
senso. Nem e preciso grandes obras de adaptavao", comentou.23 

Como vemos e imprescindivel o respeito as normas existentes, nao somente para a 

efetividade das obras voltadas a acessibilidade, bern como, para proteger o enirio publico, 

evitando seu desperdicio em obras ineficazes. 

0 presente documento tern o foco direcionado especificamente a ABNT NBR 

9050:2004 por considerar que ao buscamos a promo9ao a acessibilidade de PcD e preciso 

levar em considera9ao a eficacia e a efetividade destas obras, o que s6 sera possivel se forem 

bern projetadas. 

23 ASSECOM GAB DA DEPUTADA HELENA HELUY. Portadores de deficiencia fisica cobram mais 
aten~ao do poder publico. Portal da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhao. Disponfvel em: 
http://www.al.ma.gov.br/paginas/noticias.php?codigo1 =7785. Acesso em 20.mar.2009. p. 1. 
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5. 0 PODER PUBLICO E 0 PROBLEMA DA ACESSIBILIDADE 

Por considerar de fundamental importancia a preserva<;ao dos direitos das PcD 

acreditamos que e necessaria urn movimento no sentido de sensibilizar a sociedade a 

desenvolver praticas de promo<;ao da acessibilidade. Nesse sentido o envolvimento do Poder 

Publico e fundamental para a promo<;ao da acessibilidade das PcD. 

No Brasil existe ampla legisla<;ao e urn movimento constante frente aos desafios 

enfrentados por esta faixa da popula<;ao. No entanto, ainda e necessaria urn esfor<;o maior no 

sentido de destinar recursos financeiros e or<;amentarios para promover a acessibilidade, 

mesmo considerando que: 

0 Brasil esta entre os cinco paises mais inclusivos das Americas, reconhecido por 
sua legislayao e politicas publicas voltadas para as pessoas com deficiencia, em 
razao dos avanyos alcanyados nos ultimos anos. Outro fator diferencial e a 
organizayao do movimento social e a formayao de rede de conselhos de promoyao e 
defesa de direitos. Nas duas ultimas decadas, o modelo de atenyao com base em 
ayoes assistenciais vern sendo substituido pelo paradigma da inclusao social, com 
base no respeito a diversidade e a dignidade, participayaO e equiparayaO de 
oportunidades, sob a perspectiva dos direitos humanos. 24 

Dificuldades sentidas pelo proprio autor, que possui deficiencia fisica e "sente na 

pele" as dificuldades vivenciadas pela falta de adequa<;ao dos equipamentos urbanos para as 

PcD. Portanto, acreditamos que nao basta existirem leis e normas para proteger os direitos das 

pessoas com deficiencia se nao houver o envolvimento de toda a sociedade na sua aplica<;ao. 

5.1. PROGRAMAS VOLTADOS A ACESSIBILIDADE 

Existem programas destinados a acessibilidade, como exemplo temos o Programa 

Social de Inclusao das Pessoas com Deficiencia da Coordenadoria Nacional para Integra<;ao 

da Pessoa Portadora de Deficiencia - CORDE, 6rgao vinculado a Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos do Govemo Federal. 

0 Governo Federal lanya o Programa de Inclusao das Pessoas com Deficiencia com 
o prop6sito de alcanyar maior cobertura de atendimento para 14,5% da populayao 

24 CORDE Coordenadoria Nacional para Integrayao da Pessoa Portadora de Deficiencia. Programa Social de 
Inclusao das Pessoas com Deficiencia. Brasilia, 2007, p. 01. 
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que apresenta alguma deficiencia, acelerando o processo de inclusao social desse 
segmento. 0 programa faz parte da Politica Nacional de Integrac;:ao da Pessoa com 
Deficiencia e reconhece o perfil de pobreza e marginalizac;:ao social em que vive a 
maior parcela dessas pessoas. 25 

0 programa citado contempla as pessoas que esUio na faixa mais pobre da popula<;ao 

de modo a "eliminar todas as formas de discrimina<;ao e garantir o acesso aos hens e servi<;os 

da comunidade, promovendo e defendendo seus direitos de cidadania"26
. 

E importante termos conhecimento da posi<;ao s6cio-econ6mica das PcD para que 

possamos identificar quais as suas maiores dificuldades. Neste contexto o Censo IBGE 2000: 

demonstra que 14,5% da popula<;ao ou 25 milhoes de brasileiros tern alguma deficiencia e 

destes 70% vivem abaixo da linha da pobreza, 33% sao analfabetas ou tern ate 3 anos de 

escolaridade e 90% estao fora do mercado de trabalho; 

0 ultimo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica- IBGE mostra que, 
no Brasil, vinte e quatro milhoes e quinhentas mil pessoas sao portadoras de algum 
tipo de deficiencia, das quais pelo menos nove milhoes em idade produtiva. Esse 
numero representa 17% ( dezessete por cento) da populac;:ao brasileira que sofre com 
falta de consciencia de uma sociedade que ainda nao despertou para as questoes dos 
direitos dos portadores de deficiencia. As pessoas deficientes sao aquelas que 
possuem pelo menos alguma dificuldade de enxergar, de ouvir, de locomover-se 
e/ou alguma deficiencia fisica ou mental. 27 

Outro fator a considerar esta relacionado ao perfil das pessoas que possuem algum 

tipo de deficiencia, pois acreditamos que os deficientes que estao na faixa de pobreza 

possuem maiores dificuldades ao acesso a servi<;os publicos. Nessa linha de pensamento a 

Politica Nacional de Integra<;ao da Pessoa com Deficiencia "reconhece o perfil de pobreza e 

marginaliza<;ao social em que vive a maior parcela dessas pessoas"28
• 

No Planejamento do Censo Demografico 2000 foi adotada como estrategia, para 

investiga<;ao da existencia de deficiencia ou incapacidade, a utiliza<;ao das defini<;oes da 

CORDE: 

25 CORDE, 2007, p. I. 
26 CORDE, 2007, p. 2. 

Deficiencia 
Foi pesquisado sea pessoa era portadora de deficiencia mental permanente e, ainda, 
de urn dos seguintes tipos de deficiencia ffsica permanente: tetraplegia, paraplegia, 

27 ALVES, Leandro Causin; AMOY, Rodrigo de Almeida; PINTO, Raquel Lemos. A Questao da 
Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiencia e a Atua~;ao do Ministerio Publico Estadual na 
Cidade de Campos dos Goytacazes!RJ. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VIII, N° 10, Junho 
de 2007. pp. 493-519, p. 496. 

28 CORDE, 2007, p. I. 



29 IBGE, 2000, pp. 29-30. 
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hemiplegia, falta de membro ou de parte dele. Foi investigado, tambem, sea pessoa 
era portadora de deficiencia auditiva, visual e motora por meio da avalia'(ao do seu 
grau de incapacidade (incapaz, com grande dificuldade ou com alguma dificuldade 
permanente, sem nenhuma dificuldade) de enxergar, ouvir e caminhar ou subir 
escada. 
Definiu-se como: 
- Deficiencia mental permanente - o retardamento mental resultante de lesao ou 
sindrome irreversfvel, que se caracteriza por dificuldades ou limita'(oes intelectuais 
associadas a duas ou mais areas de habilidades adaptativas, tais como: comunica'(ao, 
cuidado pessoal, autodetermina'(ao, cuidados com saUde e seguran'(a, aprendizagem, 
lazer, trabalho, etc. 
Nao se considerou como deficiencia mental as perturba'(oes ou doen'(as 
mentaiscomo autismo, neurose, esquizofrenia e psicose. 
- Deficiencia fisica: 

• Tetraplegia - a paralisia permanente total de ambos os bra'(os e pemas 
(quadriplegia); 
• Paraplegia - a paralisia permanente das pemas; 
• Hemiplegia - a paralisia permanente de urn dos !ados do corpo; ou 
• Falta de membro ou de parte dele - a falta de pema, bra'(o, mao, pe ou do 
dedo polegar ou a falta de parte da pema ou bra'(o. 

- Deficiencia visual - de acordo com a avalia'(ao do grau de incapacidade visual 
(feita com o uso de 6culos ou lentes de contato, no caso de a pessoa utiliza-Ios) a 
classifica'(ao foi como: 

• Inca paz de enxergar - quando a pessoa se declarou totalmente cega; 
• Grande dificuldade permanente de enxergar- quando a pessoa declarou 
ter grande dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando 6culos ou 
lentes de contato; ou 
• Alguma dificuldade permanente de enxergar - quando a pessoa declarou 
ter alguma dificuldade de enxergar, ainda que usando 6culos ou lentes de 
contato. 

- Deficiencia auditiva - de acordo com a avalia'(ao do grau de incapacidade 
auditiva, (feita com o uso de aparelho auditivo, no caso de a pessoa utiliza-lo) a 
classifica'(ao foi como: 

• Inca paz de ouvir - quando a pessoa se declarou totalmente surda; 
• Grande dificuldade permanente de ouvir - quando a pessoa declarou ter 
grande dificuldade permanente de ouvir, ainda que usando aparelho auditivo; 
ou 
• Alguma dificuldade permanente de ouvir - quando a pessoa declarou ter 
alguma dificuldade permanente de ouvir, ainda que usando aparelho auditivo. 

- Deficiencia motora - de acordo com a avalia'(ao do grau de incapacidade motora, 
(feita com o uso de pr6tese, bengala, ou aparelho auxiliar, no caso de a pessoa 
utiliza-lo) a classifica'(ao foi como: 

• Incapaz de caminhar ou subir escadas - quando a pessoa se declarou 
incapaz de caminhar ou subir escadas sem ajuda de outra pessoa, por 
deficiencia motora; 
• Grande dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas - quando 
a pessoa declarou ter grande dificuldade permanente de caminhar ou subir 
escadas sem ajuda de outra pessoa, ainda que usando pr6tese, bengala ou 
aparelho auxiliar; ou 
• Alguma dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas - quando 
a pessoa declarou ter alguma dificuldade permanente de caminhar ou subir 
escadas sem ajuda de outra pessoa, ainda que usando pr6tese, bengala ou 

lh "j" 29 apare o aux1 Jar . 
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Segundo o Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica- IBGE30 a Lei n°. 7.853, de 

24 de outubro de 1989, deu inicio a obrigatoriedade de inclusao de informa<;oes relacionadas 

as pessoas com deficiencia. Estas questoes foram formuladas atraves de uma parceria entre o 

IBGE e a CORDE de modo a privilegiar "o estudo das incapacidades como ponto de partida 

para a identifica<;ao das deficiencias e do grau de comprometimento das condi<;oes fisicas ou 

mentais das pessoas pesquisadas" 

No Censo Demognifico 2000, teve-se a possibilidade de se observar parte da 
percep9ao que as pessoas pesquisadas tern em rela9ao as altera9oes provocadas pela 
deficiencia nas suas capacidades de realiza9ao, no seu comportamento e na sua 
participa9ao social. 31 

Com rela<;ao ao pnnc1p1o da legalidade e o administrador publico segundo Hely 

Lopes Meirelles apud Lima32 
: 

A legalidade, como prmc1p10 de administra9ao, significa que o administrador 
publico esta, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e as 
exigencias do bern comum, e deles nao se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato invalido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 
conforme o caso. 

Lima 33 afirma que "e clever inafastavel do gestor publico responsavel pela 

contrata<;ao, execu<;ao, fiscaliza<;ao e licenciamento de obras publicas ou privadas destinadas a 

uso coletivo observar os ditames da Lei n°. 10.098/2000 e do Decreto n. o 5.296/2004". Tais 

documentos visam proteger e condicionar a execu<;ao de projetos de uso coletivo de modo a 

respeitar criterios basicos para a promo<;ao da acessibilidade as PcD. 

30 IBGE, 2000, p. 62. 
31 IBGE, 2000, p. 62. 
32 LIMA, 2009, p. 11. 
33 LIMA, 2006, p. 7. 
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6. A IMPORTANCIA DA GESTAO DE PROJETOS VISANDO A EFICACIA DE SUA 
IMPLEMENTA<;AO 

0 objetivo principal de nosso projeto e beneficiar as PcD, mas existem tambem 

outros objetivos implicitos como melhorar a imagem da instituis;ao perante seus stakeholders. 

Ao tratarmos da competitividade vemos que projetos sao uma excelente ferramenta 

tomando sua aplicas;ao vantajosa para quaisquer organizas;oes. Ate mesmo as empresas 

publicas encontram vantagem na aplicas;ao de projetos, pois podem melhorar a sua imagem 

por garantir a continuidade destes, isto porque projeto sao de medio a longo prazo garantem a 

sua continuidade resistindo ate mesmo a mudans;a de seus dirigentes. 

A aquisi9ao de vantagens competitivas e urn fator chave para o sucesso das 
organiza9oes. Elas estao sempre procurando por essas vantagens que as coloquem 
em posi9ao privilegiada - de acordo com suas aspira9oes e necessidades - no 
mercado. 34 

Menezes35 identifica as cmco vantagens competitivas que as empresas buscam 

possuir: qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. 

Ao analisarmos estas vantagens acreditamos que para o setor publico a mats 

importante e a confiabilidade, pois, ao adotar pniticas para promover a acessibilidade das PcD 

melhora sua imagem perante a populas;ao, o que e de grande valor quando nos referimos a 

6rgaos publicos. 

34 MENEZES, Luis Cesar de Moura. Gestlio de Projetos. 2• ed. Sao Paulo: Atlas, 2003. p. 26. 
35 MENEZES, 2003, p. 26. 
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7. GESTAO DE PROJETOS 

A primeira vista ao falarmos em projetos nos parece ser urn tema inovador, mas ao 

analisarmos nossa evolu<;ao vemos que esta metodologia esta Ionge de ser nova, sob esta 6tica 

Keeling36 expressa que os projetos "tern sido realizados desde a aurora dos tempos", 

A maioria dos projetos das civilizayoes antigas era relacionada a poder, religiao ou 
constru9ao de grandes monumentos. 0 custo, cuja importancia e hoje dominante, 
significava muito pouco para os despotas do passado, e o tempo, agora tao valioso e 
estreitamente ligado ao custo do projeto, era de importancia secundaria. Eram raras 
as ocasioes em que o prazo seria sinonimo de sucesso. Na quinta dinastia, uma 
piramide no Egito, em Abusir, nao foi concluida a tempo para a morte de seu 
patrocinador, e acabou sendo usada para abrigar os restos de outro dignitario. 37 

Com a evolu<;ao dos projetos as modifica<;5es foram sentidas em sua gestao, por este 

motivo se tomou urn fator inovador "alcan<;ando novos patamares de sofistica<;ao e 

popularidade"38
. 

Os projetos podem ter finalidades diferentes, que podem ser tangiveis, como o 

aumento da produ<;ao ou do lucro, ou intangiveis, como a qualidade de vida e a 

responsabilidade social corporativa. Indiferente de qual seja sua finalidade existem pontos em 

comum entre eles, corroborando com Keeling39 cremos que a melhor defini<;ao para urn 

projeto e a adotada pelo PMI- Project Management Institute (Instituto de Administra<;ao de 

Projetos): 

Dentre as muitas e diferentes defini9oes, a adotada pelo PMI -Project Management 
Institute (Instituto de Administra9ao de Projetos) - diz tudo em poucas palavras: 
"Urn esfor9o temporario empreendido para criar urn produto ou servi90 unico". Isso 
implica urn prazo limitado, uma data estipulada para conclusao e urn resultado 
diferente daquele produzido no curso da rotina operacional. 40 

E importante ressaltar que a gestao de projetos aplica-se a diversas finalidades, dessa 

forma Keeling41 afirma que " " ... a gama de projetos em opera<;ao e ilimitada", projetos 

podem ser aplicados em areas completamente distintas: 

36 KEELING, Ralph. Gestiio de Projetos: uma abordagem global. Tradu9ao Cid Knipe! Moreira; Revisao 
Tecnica Orlando Cattini Jr. Sao Paulo: Saraiva, 2002, p. 3. 

37 KEELING, 2002, p. 3. 
38 KEELING, 2002, p. 3. 
39 KEELING, 2002, p. 3. 
4° KEELING, 2002, p. 3. 
41 KEELING, 2002, p. 6. 
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... abrange assuntos tao diversos quanto explora<;ao espacial, desenvolvimento de 
satelite, recupera<;ao submarina, constru<;ao de auto-estradas, constru<;ao de urn 
aeroporto internacional, entrega de instala<;5es medicas ou ajuda humanitaria as 
comunidades carentes do Terceiro Mundo, ou ainda o desenvolvimento e 
transferencia de tecnologia sofisticada. Com a disponibilidade de sistemas de 
assessoria e controle administrativo cada vez mais sofisticado, a administra<;ao de 
projetos tornou-se urn poderoso instrumento de transforma<;ao e crescimento 
utilizado no desenvolvimento de rotinas e sistemas dentro das organiza<;5es. 

Para cada projeto existe linico produto, considerando que cada projeto possui urn 

ciclo de vida composto de inicio, meio e fim, este produto servini de mode1o que podeni ser 

aplicado diversas vezes, mas o produto em si e unico. Deste modo aque1e projeto que obtiver 

maior sucesso sera aplicado novamente com maior faci1idade. 

Urn projeto produzira uma t'mica vez, como prot6tipo, como urn modelo, como 
dados para a constru<;ao (de uma casa ou conjunto delas) ou para a fabrica<;ao (de 
milhares ou milh5es de produtos) ou como uma informa<;ao t'mica (resultado de urn 
projeto de pesquisa, por exemplo ), deixando para a fase de constru<;ao ou de 
multiplica<;ao destes "produtos".42 

Valeriano43 acredita que projeto pode ser entendido como urn conjunto de a<yoes, 

executadas de forma coordenada por uma organiza<yao transit6ria, ao qual sao alocados os 

insurnos necessarios para, em urn dado prazo, alcan<yar urn objetivo determinado. 

7 .1. 0 DESENVOL VIMENTO DE PROJETOS 

Para melhor aplica<yao de urn projeto, seja qual for sua finalidade, e necessario 

compreender todos os passos nele envolvidos e sua abrangencia, desde a cria<yao ate a 

conclusao, visando sempre o seu sucesso. 

Na proposta de Menezes44 o ambiente do projeto auxilia a identifica<yao das 

necessidades do cliente. Os ambientes extemo e intemo trazem diversas informa<yoes que 

auxiliam na condu<yao do projeto, alem de condicionarem pressoes intemas dos objetivos da 

organiza<yao. No gerenciamento de urn projeto e fundamental estabelecer uma correta 

correla<yao entre as reais necessidades e as possiveis solu<;oes. 

42 VALERIANO, Dalton L. Gerencia em Projetos: Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia. Sao Paulo: 
Makron Books, 1998. p. 19. 
43 VALERIANO, 1998. p. 19. 
44 MENEZES, 2003, p. 51. 
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Como vemos a gestao de projetos envolve diversos fatores demonstrando que os 

intrinsecos, como a motiva9ao e moral da equipe, tambem influenciam no seu resultado. 

Concordando com Keeling 45 confiamos que alem das caracteristicas do proprio 

projeto existem tambem as caracteristicas que o gerente de projetos deve ter, pois, projetos 

possuem urn tempo de vida que caso nao seja gerenciado adequadamente nao alcan9ani sua 

meta dentro do cronograma proposto quando de sua elaborayao. 

Os projetos nao dispoem de tempo ilimitado, logo o gerente nao pode "ser 
desenvolvido no cargo". 0 gerente e: 
1. o centro em torno do qual gira toda a atividade; 
2. o elo entre stakeholders internos e externos e as organizav5es; 
3. regulador do progresso, velocidade, qualidade e custo; 
4. lider e motivador do pessoal do projeto; 
5. comunicador e negociador em todas as coisas relacionadas ao projeto; e 
6. controlador de finanvas e outros recursos. 

Ha uma diversidade de fatores que envolvem os projetos, dentre elas a aceita9ao, o 

desenvolvimento e a preserva9ao do seu conceito, sendo que esses fatores sao fundamentais 

para que as mudanyas ocorridas no seu transcurso nao alterem a sua essencia. Para o sucesso 

de urn projeto e importante administrar e avaliar: conceito, objetivos, qualidade do resultado, 

custo e tempo. 

Para cada projeto existe urn linico produto, mas para chegar a este produto existe urn 

caminho a ser percorrido chamado "Cicio de Vida" do Projeto que pode ser mais bern 

entendido graficamente. 

FIGURA 1 - Fases do Cicio de Vida do Projeto 
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Fonte: AZEVEDO, Ramon D. Projeto - A importancia do ciclo de vida. Portal Gerencia de TI. Disponfvel: 
http://imasters.uol.com.br/artigo/2651/projeto _-_a _importancia _do_ ciclo _de _vida. Acesso em: 15 .mai.2009. p. 
6. 

45 KEELING, 2002, p. 9. 
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Azevedo46 discorre sobre tal ciclo de modo a enfatizar sua inter-rela9ao e dispoe as 

fases de urn projeto desde a concep9ao ate a conclusao. Para o autor "As fases sao realizadas 

quase que simultaneamente e cada uma constitui o seu proprio ciclo. Cada fase pode ser 

considerada como urn projeto, possuindo, portanto uma inicia9ao, planejamento, execu9ao, 

controle e finaliza9ao". 

7 .1.1.1. 0 Projeto e sua concep9ao 

Ramon D. Azevedo47
, em seu pensamento estruturado, trata em primeiro Iugar da 

Fase de Inicia9ao por considera-la como a "apresenta9ao de uma necessidade e estrutura9ao 

desta necessidade num problema a ser resolvido", pois o projeto nasce da necessidade de 

progresso e deve alavancar o processo de mudanya. 

Para o referido autor48 e fundamental que ja tenhamos definidas a missao, o objetivo 

e as estrategias a serem adotadas. Esta afirma9ao vern de encontro com o exposto por 

Keeling49 quando trata do projeto em si. 

Ele e concebido quando se percebe a necessidade de progresso, quando 
provavelmente ha urn periodo de discussao, especulayao, uma "rodada de 
avaliayoes" dos p6s e contras e ideias, sem muita ayao decisiva ate que o conceito 
assuma uma forma identificavel. Se esta forma foi assumida e se chegou a urn 
acordo quanto ao carater desejavel do projeto, e importante esclarecer seu prop6sito 
exato, isto e, rascunhar objetivos, escopo, resultado e custo, e identificar os 
interessados (aqueles que serao envolvidos e outros que poderiam trazer vantagens 
ou desvantagens caso viessem a participar do projeto).50 

Esta fase define as diretrizes a serem seguidas no decorrer do projeto, nao 

esquecendo que o objetivo maior e atender o que foi estabelecido no seu escopo, e, que este, 

tern como pilar de sustenta9ao a missao e os valores da organiza9ao. 

46 AZEVEDO, Ramon D. Projeto- A importancia do ciclo de vida. Portal Gerencia de TI. Disponfvel em: 
http://imasters.uol.eom.br/artigo/2651/projeto_-_a_importancia_do _ciclo_de_ vida. Acesso em: 15.mai.2009. p. 
6. 
47 AZEVEDO, 2009. p. 6. 
48 AZEVEDO, 2009. p. 6. 
49 KEELING, 2002, p. 25. 
5° KEELING, 2002, p. 25. 
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7.1.1.2. Fase de Planejamento 

Dando continuidade ao raciocinio iniciado acima passamos a outra fase, que e a de 

Planejamento, onde serao elencados os meios para consecw;ao do projeto detalhadamente . 

... nesta fase e detalhado tudo que sera realizado no projeto, incluindo cronograma, 
interdependencias entre atividades, aloca<;iio dos recursos envolvidos, analise de 
custos, etc., para que possa ser executado sem dificuldades. Nesta etapa devemos ter 
aten<;iio especial para comunica<;iio da equipe, qualidade, riscos, aquisi<;oes e 
recursos humanos envolvidos. 51 

No sentido de preservar a execu9ao do projeto, sem percalyos, Azevedo52 afirma que 

o detalhamento e fundamental. De acordo com o exposto pelo autor diversos fatores devem 

ser trazidos a analise neste momenta, tais como: os stakeholders, os riscos, os custos e a 

comunica9ao. Estes fatores tomam clara a necessidade da existencia de urn gerenciamento 

presente e positivo nos resultados. 

7.1.1.3. Fase de Execu9ao 

Ap6s a estrutura9ao e aprova9ao do projeto partiremos para a fase de Implementayao. 

Neste momenta e necessaria o comprometimento dos seus gestores no sentido de executar, 

monitorar e realizar adequa9oes no projeto, quando necessarias. 

Podemos dar inicio a execu9ao do projeto mesmo enquanto o planejamento e a 

organiza9ao estao sendo detalhados, mas somente se tivermos urn alto grau de certeza que 

justifique as a9oes. Valeriano53 afirma que "estando o projeto aprovado, pode-se dar inicio a 

diversas tarefas da fase de implementayao enquanto tarefas da fase anterior estao sendo 

detalhadas". 

A implementayao de urn projeto envolve urn complexo conjunto de habilidades do 

gerente e dos executantes. Pela sua complexidade necessita de elevado espirito de coopera9ao, 

coordena9ao e competencia da equipe executante. 

E nesta fase em que todas as defini9oes sao aplicadas, e a execu9ao propriamente 

dita. Para executarmos o projeto com menores riscos para o projeto devemos o escopo como 

51 AZEVEDO, 2009. p. 6. 

52 AZEVEDO, 2009. p. 6. 
53 VALERIANO, 1998. p. 399. 
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orientador neste momento, no entanto, e possivel realizarmos altera<;5es no projeto, desde que 

respeitando o seu objetivo principal. 

De acordo com Valeriano54
, 

... a implementac;ao e a fase em que executamos o planejado na inicial, realizando as 
alterac;oes necessarias para alcanc;ar o objetivo proposto. Nao e somente "executar" 
consiste praticamente em execuc;ao e controle. 

Em consomlncia com o exposto por Valeriano consideramos que e nesta fase que 

precisamos de maior aten<;ao. E fato relevante que altera<;5es na execu<;ao do projeto podem 

resultar na perda da sua identidade e, consequentemente, de seus resultados. 

7.1.1.4. Fase de Controle 

Nao basta elaborar o projeto de forma bern estruturada, tambem e preciso preservar o 

alinhamento dos resultados com as premissas iniciais, para tanto e de grande importancia o 

monitoramento e controle de todo o processo. 

Para Azevedo55 devemos ter em mente que "o objetivo principal desta fase e 

acompanhar e avaliar tudo que esta sendo feito na situa<;ao atual, pautando-se na situa<;ao 

planejada". Assim, caso ocorram desvios, o responsavel pelo monitoramento podera realizar 

a<;5es corretivas para devolver o projeto novamente a seu rumo certo, preservando seu 

alinhamento com escopo inicial. 

De encontro a essa necessidade vemos a grande vantagem na utiliza<;ao do processo 

de monitoramento e controle para possibilitar seu acompanhamento com maior 

proximidade56
, para tanto a fase de controle atua em paralelo com outras fases do projeto, 

porque pode intervir em sua implementa<;ao. 

7 .1.1. 5. F ase de F inaliza<;ao 

Eo termino do projeto, neste momento aparecem as dificuldades na manuten<;ao das 

atividades perante a completa execu<;ao do projeto, segundo Menezes57 e comum nesta fase: 

54 VALERIANO, 1998. p. 402. 
55 AZEVEDO, 2009. p. 6. 
56 AZEVEDO, 2009. p. 6. 
57 MENEZES, 2003, p. 67. 
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... acelera'(ao das atividades que, eventualmente, nao tenham sido concluidas 
realoca'(ao dos recursos do projeto para outras atividades ou projetos elabora'(ao da 
memoria tecnica do projeto elabora'(ao de relat6rios e transferencia dos resultados 
finais do projeto emissao de avalia96es globais sobre o desempenho da equipe do 
projeto e os resultados alcan9ados. 

Neste momento o projeto e entregue, suas tarefas e as fases sao avaliadas. Azevedo 

afirma que: 

. .. e aqui que serao avaliadas todas as tarefas e fases atraves de uma auditoria, 
interna ou externa (equipe de terceiros), todos os documentos sao entregues e 
podemos utilizar este momento para que toda a equipe passe por urn processo de 
aprendizado. 

Atraves da entrega do projeto com sucesso temos a certeza de que todas as fases 

antecedentes a este evento foram bern implementadas, inclusive seu monitoramento. 

7 .2. 0 GERENTE DE PROJETOS 

A atua<;ao do gerente se da em todas as fases do projeto, desde sua concep<;ao ate a 

execu<;ao, com a finalidade de tomar possivel que o projeto entregue ao cliente esteja em 

concordancia como solicitado. 

Com rela<;ao a importancia do gerente de projetos Prado58 afirma que 

"a ausencia deste elemento pode complicar perigosamente a execu9ao de urn 
projeto, aumentando prazos e custos, piorando a qualidade do produto e, ate mesmo, 
pode criar urn ambiente de animosidade entre os setores executores do projeto ou 
com o cliente" 

Corroborando como autor59 a sua existencia tern rela<;ao com a necessidade de se ter 

uma unica pessoa como responsavel pelo cumprimento de seus objetivos. Assim sao 

necessarias algumas caracteristicas para o Gerente de Projetos que "deve ser urn elemento 

experiente e de facil trans ito tanto na empresa executora como no cliente", para que possa 

participar positivamente no processo desde o planejamento do projeto ate sua conclusao. 

Ao buscar a defini<;ao de urn gerente ideal de projeto o Keeling60 acredita que 

existem diversas opinioes, no entanto "poucos tern duvida de que elas sejam diferentes em 

58 PRADO, Darci Santos do. Gerenciamento de Portfolios, Programas e Projetos nas Organiza~toes. Vol. 1. 
Minas Gerais:INDG Tecnologia e Servi9os Ltda, 2004. p. 72. 
59 PRADO, 2004. p. 72. 
6° KEELING, 2002, p. 10. 
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alguns aspectos importante daquelas envolvidas na administra<;ao de muitos esfor<;os 

continuos", bern como, analisa outras teorias sobre o assunto: 

Turner (1997), no Capitulo 7 de The shorter MBA- A practical approach to the key 
business skills (0 MBA como curso de extensao - Uma abordagem pnitica das 
principais habilidades empresariais), apresenta a seguinte Iista: 
- personalidade forte, energica, mas tolerante 
- diplomacia e defesa de causa devem ser trayos marcantes; 
- inteligencia com espirito independente; 
- habilidade comprovada em pelo menos urn ramo de trabalho essencial ao projeto; 
- preferencia por areas de trabalho que estejam fora da sua experiencia e habilidade 
para ver as coisas como urn todo; 
- interesse e preocupayao vitais em ver o projeto concluido; 
- habilidade para dirigir e delegar trabalho tecnico; 
- tino comercial - procedimentos financeiros, contratuais/legais etc. - e dinamismo 
empreendedor; e 
- energia e persistencia. 

Alem de ser experiente e ter born relacionamento com a organiza<;ao executora e com 

o cliente este Gerente precisa de algumas habilidades para que possa exercer sua fun<;ao com 

efetividade. 

1. Comunicayao: Ouvir; Persuadir- (84%) 
2. Organizayao: Planejar; Estabelecer Metas; Analisar- (75%) 
3. Formayao de equipe: Possuir Empatia; Criar Motivayao- (72%) 
4. Lideranya: Estabelecer exemplos; Possuir Energia; Ser visionario; Delegar; Ser 

positive- (64%) 
5. Convivencia: Ser tlexivel; Ser criativo; Ser paciente; Ser persistente- (59%) 
6. Tecnologia: Possuir experiencia; Possuir conhecimento de projetos- (46%)61 

Seguindo a mesma linha de pensamentos de Prado, Keeling62 acredita que existem 

caracteristicas que o GP necessita. Levando em conta que projetos possuem urn tempo de vida 

limitado e caso nao seja gerenciado adequadamente nao alcan<;ani sua meta dentro do 

cronograma proposto ao elaborar o projeto. 

61 PRADO, 2004. p. 72. 
62 KEELING, 2002, p. 9. 

Os projetos nao disp5em de tempo ilimitado, logo o gerente nao pode "ser 
desenvolvido no cargo". 0 gerente e: 
I. o centro em torno do qual gira toda a atividade; 
2. o elo entre stakeholders internos e externos e as organizay5es; 
3. regulador do progresso, velocidade, qualidade e custo; 
4. lider e motivador do pessoal do projeto; 
5. comunicador e negociador em todas as coisas relacionadas ao projeto; e 
6. controlador de finanyas e outros recursos. 
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0 GP possui atribui~oes e responsabilidades especificas ligadas ao planejamento, 

a supervisao e ao controle do projeto de modo a coordenar as ac;:oes e os meios utilizados para 

alcanc;:ar os objetivos da organizac;:ao. 

Ela consiste no planejamento do projeto, na supervisao de seu desenvolvimento, no 
controle da execu9iio e nas liga96es com a organiza9iio (departamentos), com os 
clientes, com os agentes financeiros, etc. o gerente de projeto niio dispoe, seniio em 
pequena escala e apenas durante a vida do projeto, do "domfnio" de territ6rio e 
instala96es e, exceto com nfveis de alta gerencia ou administra9iio da organiza9iio, 
suas liga96es com os membros de sua equipe niio tern for9a daquelas derivadas de 
linhas hienirquicas. 63 

Dando continuidade a citac;:ao acima Valeriano64 nos informa que sao atribuic;:oes da 

gerencia de urn projeto: 

GP: 

• Estabelecer o objetivo do projeto; 
• Selecionar e indicar as "pessoas-chave" da equipe do projeto (em especial, a 

equipe de planejamento): com este grupo o gerente do projeto ira prosseguir com 
as tarefas seguintes; 

• Coordenar o planejamento preliminar do projeto, visando a sua proposta e 
aprovacao; 

• Estabelecer a estrutura de decomposiciio do produto (EDP); 
• Elaborar a arvore das especificacoes; 
• Estabelecer a estrutura de decomposicao do trabalho (EDT). inicialmente para as 

providencias mais imediatas e depois de forma detalhada para a execu9iio; 
• Estabelecer redes de precedencia: PERT, COM, diagramas de blocos; 
• Definir insumos, processos e tecnologias necessarias e levantar fontes; 
• Identificar e compromissar os executantes e responsaveis pelas partes (pessoas, 

"departamentos", outras organiza96es etc.); 

Archibald et all, apud Prado65
, lista algumas ac;:oes que sao de responsabilidade do 

- Produzir o produto/servi9o dentro das especifica96es tecnicas no prazo e custos 
or9ados e com os recursos disponfveis na organiza9iio. 
- Atingir os objetivos de lucro (quando existir este lucro). 
- Alertar a alta administra9iio se julgar que os objetivos tecnicos, prazos e custos niio 
seriio atingidos. 
-Tomar ou for9ar as decisoes requeridas para assegurar que os objetivos do projeto 
seriio atingidos. 
- Recomendar o termino do projeto ou solu9iio alternativa, caso os objetivos niio 
possam ser atingidos e as obriga96es contratuais permitam. 
- ser o ponto focal de contato do projeto com o cliente, alta administra9iio e gerentes 
funcionais. 
- Negociar com outros departamentos da empresa de forma a conseguir recursos 
para o projeto, sempre que necessaria. 

63 VALERIANO, 1998. p. 81. 
64 VALERIANO, 1998. p. 143. 
65 PRADO, 2004. p. 72. 
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Considerando todo o exposto acima vemos que todas as responsabilidades do GP 

visam o atingir as metas do projeto. 

Para complementar a cita<;ao do autor66 sobre o grau de autoridade do GP pode-se 

dizer que e variavel de acordo com a dimensao da estrutura organizacional. Existem 

organiza<;5es que nao necessitam desta figura administrativa, enquanto que outras dependem 

da atua<;ao do GP que possui autoridade total, conforme esta demonstrado no quadro abaixo: 

Quadro 2 - Varia~ao de Autoridade entre as diversas op~oes de Organiza~ao Estrutural. 

Tipo 
organiza~ao 

Autoridade 
GP 

de Funcional Matriz Fraca 

do Nao existe Fraca 
GP 

Matriz 
Balanceada 
Media 

Matriz Forte 

Forte 

Por Projetos 

Total 

Fonte: PRADO, Darci Santos do. Gerenciamento de Portfolios, Programas e Projetos nas Organiza.;oes. 
Vol. I. Minas Gerais:INDG Tecnologia e Servi9os Ltda., 2004. p. 72. 

Analisando o quadro 2 passamos a acreditar que o grau de autoridade do Gerente de 

Projetos depende do tipo de organiza<;ao e suas caracterfsticas. Nesse sentido uma organiza<;ao por 

Projetos e a que da maior grau de autoridade do GP- Autoridade Total. 

Os projetos possuem caracterfsticas e beneficios que, se bern aproveitadas, podem 

aumentar as possibilidades de seu sucesso. 

7.3. OS STAKEHOLDERSE SUA GESTAO 

Para que possamos identificar as expectativas de nossos stakeholders precisamos 

entender quem eles sao. Tratam-se das pessoas e organiza<;5es altamente envolvidas em urn 

projeto, pois os resultados do projeto as afetam de alguma maneira, deste modo exercem 

influencia sobre os seus objetivos e resultados. 

Ao respeitar o exposto por Choma67 com rela<;ao aos stakeholders passamos a 

compreender sua importancia a extensao que eles possuem sabre todo o andamento do 

projeto, pois nao sao simplesmente os clientes, ou fomecedores, ou administradores, e sim, o 

conjunto de todas as partes envolvidas. 

66 PRADO, 2004. p. 72. 
67 CHOMA, Sandra Mara. Comunica.;ao e Recursos Humanos em Projetos. UFPR: MBA em Gestao de 
Projetos. Curitiba, 2008, p. 28. 
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Compreendendo a real importancia dos stakeholders para o sucesso dos projetos 

surge urn importante questionamento: o que fazer com rela<;ao a eles? Em harmonia com o 

exposto por Caracas68 que os considera como fatores chave do sucesso devemos identifica

los, determinar suas carencias e expectativas, promover meios de comunica<;ao com eles e 

gerenciar suas influencias, pois podem ser positivas ou negativas. 

Nesse contexto e digna de apre<;o a Gestao de stakeholders por ter urn significado 

maior que o atendimento as suas expectativas por informa<;ao, tambem "requer apurar suas 

necessidades e implementar a<;oes que visem atender suas expectativas"69
• 

A autora70 propoe urn Modelo do processo de Gestao de Stakeholders que expressa a 

maneira para a "equipe do projeto identificar todo e qualquer individuo ou organiza<;ao que 

pode afetar ou ser afetado pelos resultados do projeto." 

Figura 2 - Modelo do Processo de Gestao de Stakeholders 

Stakeholders 
Secundarios 

stakeholders 
Fornecedores Primarios 

Ambiente 
Patrocinador local 

Contratados 
Gerente Consumidor 
Pmjeto 

Turistas Mfdia 

Fonte: CHOMA, 2008, p. 30. 

Dessa forma Sandra Mara Choma71 considera que para gerenciar os stakeholders e 

prec1so obter informa<;oes no sentido de identificar quais suas expectativas/interesse no 

projeto, quais os seus pontos positivos e negativos, bern como, suas for<;as e fraquezas, 

conhecer a dimensao dos riscos de te-los perto ou longe do projeto. Neste momento tambem 

68 CARACAS, Sergio. Curso de Gerenciamento de Projetos: Aplica~lio do Mini BOK-PTI. 2008, p. 18. 

69 CHOMA, 2008, p. 28. 
7° CHOMA, 2008, p. 30. 
71 CHOMA, 2008, p. 31. 
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identificamos as suas necessidades, o seu interesse real no projeto e seu poder de interferencia 

no projeto. 

Ap6s obter as informa96es necessarias passamos a fase de avalia9ao onde 

identificamos os stakeholders que mais impactam negativamente o projeto, nessa ocasiao nao 

podemos esquecer que estas informa96es precisam ser confidenciais no ambito do projeto, e 

definir criterios e pesos. 

Caracas 72 demonstra urn modo de analisar os stakeholders em toda a sua amplitude 

com o objetivo de mapear e entender o "stakeholders dos projetos, suas necessidades, 

influencias, de que forma pode auxiliar ou prejudicar o projeto". 

Quadro 3 - Analise dos Stakeholders 

Fonte: Caracas, 2008, p. 163. 

Caracas 73 sugere o Quadro 3 para nos auxiliar na analise dos stakeholders, tal quadro 

nos possibilita identificar caracteristicas importantes para tra9armos uma estrategia com foco 

no relacionamento de modo a conhecer o que o stakeholder espera receber do projeto, qual o 

seu grau de relacionamento, sua fun9ao no projeto e a sua importancia para o projeto. 

Alem das caracteristicas analisadas atraves do Quadro 8 e preciso tambem levar em 

considera9ao outros fatores que podem influenciar a rela9ao entre os stakeholders e o 

desenvolvimento do projeto. 

Alem das caracteristicas analisadas atraves do Quadro 8 e preciso tambem levar em 

considera9ao outros fatores que podem influenciar a rela9ao entre os stakeholders e o 

desenvolvimento do projeto. Choma cita alguns fatores: 

72 CARACAS, 2008, p. 163. 

73 CHOMA, 2008. p. 33. 
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• Minimizar ou eliminar o impacto negativo. 
• A comunica<;ao e uma ferramenta chave, mas e necessaria muita criatividade, 
principalmente com os stakeholders mais criticos. 
• Pode-se resolver simplesmente com urn plano de comunica<;i'io ou atividades 
especificas no plano do projeto. 
• Associar a cada stakeholder o valor de redu<;ao do seu grau de importancia com a 
a<;i'io definida. 74 

A estrategia a ser seguida deve considerar todos os fatores que envolvem o 

relacionamento entre as partes e a sua influencia nos resultados pretendidos, por isso e 

importante considerar a ocorrencia de impacto negativo para que possamos planejar a9oes 

necessarias para elimina-lo ou, ao menos, minimizar suas consequencias. Outro fator 

importantissimo e a comunica9ao devemos buscar sempre manter urn canal de comunica9ao 

entre as partes eficiente e eficaz para o born desempenho do relacionamento interpessoal. 

7.3.1. A importancia dos stakeholders para o sucesso do projeto 

Para que urn projeto se tome bern sucedido e essencial que consideremos o 

atendimento de todos os fatores nele envolvidos alcan9ando diversas metas como satisfa9ao 

do cliente, curnprimento de especifica9oes tecnicas e de trabalho necessarias. 

Portanto, e evidente que para o sucesso de todo e qualquer projeto devemos levar em 

considera9ao todos os fatores envolvidos a ele, tanto nos aspectos intemos quanta extemos, 

sem deixar de lado os stakeholders. Devemos lembrar que nosso projeto pode ter urn sucesso 

total ou nao, mas se tomarmos precau9oes procurando antecipar os riscos se obtem muito 

mais chances de toma-lo bern sucedido. 

7.4. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Seguindo o pensamento de Keeling75 podemos considerar que existem elementos de 

nscos, em qualquer que seja o projeto. Para elimina-los ou, ao menos, minimizar suas 

possiveis consequencias e necessaria avaliar sua dimensao e deste modo: certificar-se de sua 

viabilidade e administrabilidade e avaliar possiveis amea9as e consequencias de risco 

potencial. 

74 CHOMA, 2008. p. 33. 
75 KEELING, 2002. p. 53. 
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A Administra9ao de Riscos e importantissima para todo e qualquer projeto, pois se 

nao considerarmos que existem riscos fatalmente estaremos fadados ao fracasso. 

Encontrarmos riscos ao Iongo do percurso e inevitavel, tal fato toma imprescindivel o 

planejamento de modo a nos preparar para supeni-los. 

Em todos os projetos existe urn elemento de risco. Em alguns, estes elementos sao 
minimos, enquanto em outros haveni uma forte propensao a eles. A administra<;ao 
dos riscos e urn processo continuo ao Iongo da vida de todos os projetos, a come<;ar 
pelo estagio da viabilidade, quando os riscos previsiveis sao identificados, 
classificados e avaliados. 76 

Segundo Matos 77 todos "os projetos contem riscos, oriundos de intera9ao entre 

OBJETIVOS (o que deve acontecer) e INCERTEZAS (o que pode acontecer)" e em rela9ao 

as causas, riscos e efeitos expressa que "como urn resultado de causa, uma incerteza pode 

ocorrer,que pode levar a efeito em urn objetivo." 

Figura 3 - Riscos- Efeitos de incertezas nos objetivos 

Tempo 

Custo 

Fonte: Matos, 2005, p.l2. 

Qualidade e 
Desempenho 

Com rela9ao as causas, riscos e efeitos o Matos 78 expressa que "como urn resultado 

de causa, uma incerteza pode ocorrer,que pode levar a efeito em urn objetivo." 

Sob esta 6tica o autor79 acredita que "na maioria dos casos, o planejamento sera 

capaz de fomecer mecanismos que evitem os riscos, reduzindo a probabilidade de trauma e/ou 

minimizando as conseqliencias", para tendo devemos identificar, avaliar e analisar os riscos. 

76 KEELING, 2002. p. 53. 
77 MATOS, Ricardo N. Gerenciamento de Riscos: uma abordagem pnitica. PMI-MG, 2005. pp. 12-13. 

78 MATOS, 2005. p. 13. 
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Identifica~;ao do risco 

As tecnicas de identificas;ao de risco incluem pesquisa hist6rica ou "revisoes em 
retrospecto" (avalias;ao de experiencias passadas de projetos e processos similares). 
Outras tecnicas incluem "listas de checagem" e simulas;oes do projeto (nas quais 
surgem fatores de risco) e sessoes intensas de brainstorming baseadas nas maneiras 
em que poderiam surgir condis;oes adversas. 

A valia~;ao de risco 

A dificuldade da avalias;ao do risco aumenta exponencialmente com o prazo. Por 
esse motivo os riscos relacionados a projetos estrategicos e de Iongo prazo sao mais 
dificeis de avaliar e deve-se buscar urn apoio maior em fatores de probabilidade e 
em julgamentos de viabilidade. Inversamente, a medida que o prazo ou tempo que 
resta ao projeto diminui, torna-se mais facil avaliar a probabilidade de risco e o 
impacto e mais facilmente definido e quantificado, mas ate os paliativos mais 
simples podem ser de aplicas;ao progressivamente dispendiosa. 

Analise de risco 

Existem muitos programas que auxiliam a analise de risco em circunstancias de 
especializas;ao como atividades de construs;ao ou engenharia meciinica (em que 
dados hist6ricos sobre custos, erros e oportunidades da tarefa sao freqlientemente 
disponiveis) e para projetos internos como, por exemplo, modelagem por 
computador para desenvolvimento de produto ou decisoes de marketing. 80 

E rna1s efetivo detalhar os nscos antecipadarnente que trata-los no rnornento da 

irnplernenta<;ao do projeto. 

Prirneirarnente e irnportante tratar as arnea<;as graves - riscos de priori dade 1, que 

podern ter o potencial de danos rnais graves e aqueles individualrnente traurnaticos - "porern 

rnais nurnerosos e dotados de urn coeficiente de alta probabilidade de ocorrencia, cujas 

conseqiiencias combinadas podern influenciar negativarnente o resultado do projeto"81
. Para 

tratar as arnea<;as graves ternos que considerar: 

79 KEELING, 2002. p. 53. 

- uma mudans;a de estrategia para reduzir a probabilidade ou amenizar seu impacto 
potencial (passe, por exemplo, para urn contrato BOT (Build, Operate and Transfer) 
no qual grande parte do risco e assumida pelo empreiteiro; 
- pianos de contingencia para lidar com as conseqliencias caso ocorram; 
- organizas;ao de pianos para que os problemas previsiveis surjam logo no inicio do 
ciclo de vida do projeto, quando eles podem ser facilmente retificados e a urn custo 
minimo; 
- medidas especiais para fornecer alerta antecipado do perigo; e 
- previsao de tempo adicional para acomodar as conseqliencias da varias;ao. 82 

8° KEELING, 2002. pp. 53-56. 
81 KEELING, 2002. p. 61. 
82 KEELING, 2002. pp. 61-62. 
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Ap6s o tratamento das amea<;as graves devemos procurar reduzir as amea<;as de nivel 

inferior por meio do planejamento e as areas de pequenos problemas83
. 

Outro fato importante a ser citado esta relacionado aos riscos envolvidos no projeto. 

Estes sao influenciados por fatores intemos e extemos ao projeto, de modo que devemos ter 

urn olhar global do todo, se nos voltarmos somente para uma das areas poderemos ter uma 

visao distorcida, o que, conseqiientemente, pode levar ao fracasso do projeto. 

7.4.1. Fatores que podem levar o Projeto ao fracasso 

E evidente que buscamos sempre o sucesso de urn projeto, mas nao podemos 

esquecer que existe a possibilidade de que fracassem. Somente conhecendo os fatores de risco 

e possivel tra<;ar pianos para proteger nosso projeto das amea<;as existentes, muitas vezes o 

medo eo fator impulsionador do sucesso. 

Os projetos fracassam ou sao abandonados por diversas razoes e muitos resultam 
apenas em sucesso parcial, quando os objetivos nao sao alcan9ados no prazo, os 
custos sobem alem dos limites aceitaveis, ou os nfveis estipulados de qualidade ou 
realiza9ao ficam comprometidos. 84 

Hoje podemos planejar nossos objetivos de forma mais estruturada, fato que fica 

clara se tomarmos como base grandes projetos do passado que eram notoriamente arriscados, 

"o fracasso em fomecer urn resultado condizente com as expectativas ou de concluir o projeto 

no prazo e dentro do or<;amento era comum, e, quanta maior o projeto, maior o receio da 

escalada nos custos"85
. 

:E conhecido que diversos empreendimentos ambiciosos eram abandonados a urn 

custo elevado e ap6s esforyo prolongado; outros eram concluidos a urn custo muito maior do 

que seu or<;amento original e outros eram abandonados com urn minima de realiza<;ao quando 

o entusiasmo pelo conceito minguava ou urn patrocinador tomava-se incapaz de financiar 

custos em espiral ascendente. 

Keeling86 afirma que: 

83 KEELING, 2002. p. 62. 
84 KEELING, 2002. p. 74. 
85 KEELING, 2002. p. 74. 
86 KEELING, 2002. p. 74. 
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Nao se pode desprezar o fato de que muitos projetos estrategicos e visiomirios, que 
foram considerados simplesmente como grandes equivocos na implementa~ao, sao 
hoje aclamados como excelentes realiza~oes; casos em que uma combina~ao de 
visao, conceito e inten~ao foram poderosos o bastante para se sobrepor ao 
planejamento, administra~ao e deficiencias fiscais ou pressao politica. 
Nos ultimos anos, importantes li~oes foram aprendidas e houve grandes avan~os nas 
tecnicas de administra~ao de projetos e no treinamento para gerentes de projetos. A 
melhor avalia~ao de viabilidade, analise de riscos, metodos de planejamento e 0 uso 
de sistemas de controle sofisticados contribuem para melhoria radical nos indices de 
sucesso, mas essas li~oes nem sempre sao aplicadas. 

Assentindo com o pensamento de Keeling acreditamos que hoje os projetos possuem 

muito mais chances de sucesso, principalmente porque os projetos sao desenvolvidos de 

forma hem mais estruturada, possibilitando uma visao mais abrangente da realidade. Neste 

sentido e possivel evitar fracassos utilizando a Analise de Riscos87 no sentido de aumentar as 

chances de sucesso de urn projeto e necessaria, antes de tudo, descobrir, qualificar e 

quantificar os riscos, escolher uma estrategia no sentido de neutralizar ou, ao menos, 

minimizar os riscos e elaborar planos de contingencia para itens de muito alto risco. 

Quadro 4 - A valia9ao dos Riscos 

QUADRO DE RISCOS 

IOllolE DO RISCO 
CLASSIFICA<;:AO DO RISCO 

------------------------ ..r"''."'-- -~~~ .Jlil.iu .... ~ ~ 
I lneerteza quanto ao escopo. 

2 lneerteza quanto a tecnologla. 

3 Comprometlmento da Aita-Admlnlatr~iO do ollenii. - - - -- -- -- --- ---
4 Comprometlmento da Alta Admlnlatra{:IO do executor. 

5 Comprometlmento de lntertacea eom eate proJeto. 

6 
Dlsponlbllldade de reeursos lntemos (materials, humanos e 
dlnhelro). 

7 aualldade, robuatez e adequabllldade da aolu{:Ao teenlca. 

8 Cronograma apertado. 

9 
Competinola do Gerente do Projeto (Conhecimento + 
Experlincla + Atltudea Peasoala) 

10 Competenela da Equlpe Executora (lntema). 

11 Neceaaldade de trelnamento nlo dlaponlvel. 

12 Fomeeedores Externoa para o executor deste projeto 

13 Fomeeedores Extemos para o cllente deale projeto 

14 Pagamento palo cllente. 

1$ Fatoru externoa. 

16 Planejamento lncompleto ou lnadequado 

17 S.~uran{:a de Pessoaa e Processoa 

Fonte:Matos, 2005, p. 24. 

Matos propoe uma metodologia para identifica9ao dos riscos e de sua classificayao 

atraves do quadro acima. Tal quadro relaciona de maneira pratica e sucinta os riscos que 

podem levar urn projeto ao fracasso, cabe ao gerenciador interpretar e dar a devida 

importancia aos eventos nele descritos. Segundo sua propositiva as fontes de risco estao 

87 MATOS, 2005. p. 22. 
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relacionadas ao escopo, a tecnologia empregada, ao comprometimento dos stakeholders, aos 

insumos necessaries, dentre outros fatores nele citados. 
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8. PROJETO ACESSIBILIDADE PARA TODOS 

Em beneficia das pessoas com deficiencia fisica, especificamente aquelas que 

possuem paraplegia, falta de membro ou parte desde que dificulte sua locomo9ao, deficiencia 

motora, grande dificuldade ou a incapacidade de caminhar ou subir escadas elaboramos a 

proposta do projeto "Acessibilidade para Todos". 

Na elabora9ao do projeto proposto levamos em considera9ao o pensamento de 

Valeriano88
: 

... o projeto e entendido como urn conjunto de a<;5es, executadas de forma 
coordenada por uma organiza<;ao transit6ria, ao qual sao alocados os insumos 
necessaries para, em urn dado prazo, alcan<;ar urn objetivo determinado. 

No momenta do planejamento devemos identificar as reais necessidades com rela9ao 

ao acesso e circula9ao das PcD na regiao em que o projeto sera aplicado. 

Para reconhecer estas necessidades e precise conhecer as condi96es da superficie dos 

pisos no que se refere a: 

- existencia de desniveis, grelhas, juntas de dilata9ao e interferencias nas faixas 

livres; 

- falta de rampas de acesso, corrimaos, guarda corpos, rebaixamento de cal9adas, 

canteiro divisor de pistas, passarelas de pedestres, guias de balizamento, sinaliza9ao de obras 

sobre o passeio, dimensionamento de escadas, de faixas livres e de travessia de pedestres. 

Urn projeto envolve urn conjunto de a9oes que visam o resultado pretendido. No 

nosso caso tais a9oes devem ser norteadas pelas regras estabelecidas na ABNT NBR 

9050:2004, pois estao diretamente relacionadas ao projeto em questao e influenciarao 

fortemente as fases de execu9ao e os resultados da aplica9ao do projeto. 

Os desrespeitos as normas na fase de execu9ao terao influencia sobre os resultados 

do projeto. 0 dispendio de materia prima e mao de obra, o que podera resultar em custos 

superiores, sem a eficacia necessaria. Alem da diferen9a nos custos o resultado da aplica9ao 

do projeto tambem podera nao atender as necessidades das PcD. 

Para alcan9ar o objetivo pretendido precisamos de insumos que s6 podem ser 

definidos ap6s a identifica9ao adequada das necessidades da regiao de aplica9ao do projeto. 

Esta identifica9ao determinara o prazo necessaria para a sua execu9ao. 

88 VALERIANO, 1998. p. 19. 
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E importante ressaltar que o projeto podeni ter especifica~oes complementares 

dependendo da necessidade de cada entidade que opte por sua implementa~ao. 

8.1. FASE CONCEITUAL 

Esta fase da inicio ao projeto e a "germina~ao da ideia de projeto, de seu nascimento 

ate a aprova~ao da proposta para sua execu~ao."89 . Nesse momento e identificado o problema 

central e as carencias existentes, bern como os objetivos e metas a serem alcan~ados e a 

analise do ambiente do problema. Envolve tambem outras questoes como: a analise das 

possibilidades e recursos disponiveis, a avalia~ao de sua viabilidade, os recursos necessarios, 

a apresenta~ao da proposta e sua avalia~ao, decisoes relacionadas a sua execu~ao. 

Constatamos que as pessoas portadoras de deficiencia, neste caso deficiencia fisica, 

possuem grande dificuldade em se locomover enfrentando uma diversidade de problemas, e 

muitas vezes correndo riscos. Percebemos que muitas vezes esses problemas poderiam ser 

solucionados, ou amenizados, com investimentos nas vias publicas. 0 tema central deste 

projeto e promover a acessibilidade de pessoas com deficiencia fisica na promo~ao da 

acessibilidade, independencia e a preserva~ao de seus direitos visando a melhoria da 

qualidade de vida deste publico alvo. 

Para tanto buscamos o envolvimento dos municipios no sentido de promover uma 

maior aten~ao frente as dificuldades enfrentadas por esta faixa da popula~ao, que representa 

quase 15% do total de brasileiros, para que ao elaborar seu or~amento destinem recursos com 

a finalidade de executar obras necessarias a promo~ao da acessibilidade das pessoas com 

deficiencia fisica. 

8.2. PLANEJAMENTO 

Esta fase destina-se a estrutura~ao e viabiliza~ao operacional do projeto atraves de 

seu detalhamento90
. 

89 MENEZES, 2003, p. 65. 

90 MENEZES, 2003, p. 66. 
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Este projeto foi elaborado com base nas normas ABNT NBR 9050:2004 para 

disponibilizar adapta<;ao das vias publicas para a acessibilidade de pessoas com deficiencia 

fisica. 

Primeiramente e indispensavel efetuar o levantamento das condi<;oes atuais das vias 

publicas e com base nas normas vigentes elaborar proposta para sua adapta<;ao, contemplando 

os recursos financeiros e humanos necessarios para implanta<;ao do projeto, uma vez que estes 

recursos variam de acordo com o tamanho do municipio em que se pretende proceder sua 

aplica<;ao. 

Nossa proposta e que sejam utilizadas as especifica<;5es estipuladas pela Associa<;ao 

Brasileira de Normas Tecnicas ABNT/NBR 9050:2004 para adequa<;ao das vias publicas, 

viabilizando corretamente o acesso das pessoas com deficiencia fisica. Contemplando: 

- Acessos e circula<;ao; 

- Desniveis; 

- Grelhas e juntas de dilata<;ao; 

- Rampas de acesso; 

- Degraus e escadas fixas em rotas acessiveis; 

- Corrimaos e guarda-corpos; 

- Circula<;ao extema nas vias publicas; 

- Inclina<;ao transversale longitudinal; 

- Dimensoes minimas de faixa livre; 

- Interferencias na faixa livre; 

- Acomoda<;ao transversal de circula<;ao; 

- Obras sobre o passeio; 

- Dimensionamento das faixas livres; 

- Faixas de travessia de pedestres; 

- Faixas elevadas; 

- Rebaixamento de cal<;adas para travessia de pedestres; 

- Posicionamento dos rebaixamentos de cal<;ada; 

- Canteiro divisor de pistas; 

- Passarelas de pedestres 

Os detalhes da operacionaliza<;ao do projeto dependerao das especificidades dos 

municipios, as obras poderao ser executadas atraves de mao de obra propria ou pela 

terceiriza<;ao dos servi<;os, sempre respeitando a legisla<;ao vigente. 
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0 prazo e os recursos financeiros necessaries para a implementa<yao deste projeto 

variam de acordo com o tamanho do municipio. 

Para garantir a efetividade na sua implementa<yao devera haver o monitoramento da 

execu<yao das fases do planejamento que devem ser executadas pela propria prefeitura atraves 

de sua fiscaliza<yao urbanistica. 

8.3. ABNT NBR 9050:2004 NO QUE SE REFERE A CIRCULA<";AO DAS PESSOAS 

COM DEFICIENCIA FISICA 

As obras para adequar as vias publicas de forma a facilitar o acesso das pessoas com 

deficiencia fisica devem ser realizadas de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT, 

especificamente a NBR 9050:2004. 

Adotamos as normas que contemplam a acessibilidade de vms publicas, pms o 

objetivo principal deste projeto nao esta relacionado a parte intema das edifica<yoes. 

8. 3. 1 . Acessos e Circula<yao 

8.3.1.1. Pisos 

Com rela<yao a superficie dos pisos a norma regulamenta que: 

8.3.1.2. Desniveis 

91 ABNT, 2004. p. 39. 

Os pisos devem ter superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer 
condi~ao, que nao provoque trepida~ao em dispositivos com rodas ( cadeiras de 
rodas ou carrinhos de bebe). Admite-se inclina~ao transversal da superficie ate 2% 
para pisos internos e 3% para pisos externos e inclina~ao longitudinal maxima de 
5%. Inclina~oes superiores a 5% sao consideradas rampas e, portanto, devem 
atender a 6.4. Recomenda-se evitar a utiliza~ao de padronagem na superficie do piso 
que possa causar sensa~ao de inseguran~a (por exemplo, estampas que pelo 
contraste de cores possam causar a impressao de tridimensionalidade). 91 

6.1.4 Desniveis 
Desniveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessiveis. Eventuais 
desniveis no piso de ate 5 mm nao demandam tratamento especial. Desniveis 
superiores a 5 mm ate 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com 
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inclina<;iio maxima de 1:2 (50%). Desnfveis superiores a 15 mm devem ser 
considerados como degraus e ser sinalizados. 92 

Figura 4 - Exemplo de tratamento de Desniveis 

2 

Figura 5 - Sinaliza9ao tatil de alerta nas escadas - Exemplo 

8.3.1.3. Grelhas e juntas de dilata9ao 

92 ABNT, 2004. p. 39. 
93 ABNT, 2004. p. 39. 
94 ABNT, 2004. p. 39 
95 ABNT, 2004. p. 40. 
96 ABNT, 2004. p. 40. 

6.1.5 Grelhas e juntas de dilata<;iio - As grelhas e juntas de dilata<;iio devem estar 
preferencialmente fora do fluxo principal de circula<;iio. Quando instaladas 
transversalmente em rotas acessfveis, os viios resultantes devem ter, no senti do 
transversal ao movimento, dimensiio maxima de 15 mm.95 

Figura 6 - Desenho da grelha 

Fonte: ABNT NBR 9050:200496 
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8.3.1.4. Rampas 

8.3.1.5. Dimensionamento 

As rampas devem ter inclina9ao de acordo com os limites estabelecidos na tabela 5. 
Para inclina9ao entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas areas de descanso nos 
patamares, a cada 50 m de percurso. 97 

Segundo a NBR 9050:200498 a inclinavao das rampas deve ser calculada segundo a 

seguinte equa9ao: 

onde: 

i = h xiOO 
c 

- i e a inclinayao, em porcentagem; 

- h e a altura do desnivel; 

- c e 0 comprimento da projeyao horizontal. 

Figura 7 - Dimensionamento de rampas 

IF 

t· 
1,50 

97 ABNT, 2004. p. 42. 
98 ABNT, 2004. p. 42. 
99 ABNT, 2004. p. 42. 

i 

f'c---- I 

c 

i 

I 
--- -

1,50 c 1,50 

Vista superior 

Fonte: ABNT NBR 9050:200499 
Vista lateral 
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Tabela 1 - Dirnensionarnento de rarnpas 

lnclinacao admisslvel em cada Desniveis maximos de Numero maximo de 
segmento de rampa cada segmento de segmentos de rampa 

i rampa 

% h 

m 

5,00 (1:20) 1,50 Sem limite 

5,00 (1 :20) < i s: 6,25 (1 :16) 1,00 Sem limite 

6,25(1:16)< i ::;:8,33(1:12) 0,80 15 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004100 

8.3.1.6. Dirnensionarnento de rarnpas para situa96es excepcionais 

A ABNT NBR 9050:2004101 regularnenta que no caso de reformas, se estiverern 

esgotadas as possibilidades de solu96es que atendarn integralrnente a tabela 1, podern ser 

utilizadas inclinay5es superiores a 8,33% (1: 12) ate 12,5% (1 :8), conforme tabela 2. 

Tabela 2 - Dirnensionarnento de rarnpas para situa96es excepcionais 

lnclinacao admissfvel em Desniveis maximos de Numero maximo de 
cada segmento de rampa cada segmento de rampa segmentos de rampa 

i h 

% m 

8,33 (1 :12) s: i < 10,00 (1 :10) 0,20 4 

10,00 (1 :10) s: i s: 12,5 (1:8) 0,075 1 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004102 

8.3.1.7. Inclinayao Transversal 

A inclina9ao transversal nao pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas 
externas. 103 

100 42 ABNT, 2004. p. . 
101 ABNT, 2004. p. 42. 
102 ABNT, 2004. p. 42. 
103 ABNT, 2004. p. 42. 
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8.3.1.8. Proje<;ao dos corrimaos 

A proje9ao dos corrimaos pode incidir dentro da largura minima admissivel da 
rampa em ate 10 em de cada !ado, exceto nos casos previstos em 0. 104 

8.3.1.9. Largura das Rampas 

A largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo como fluxo de pessoas. A 
largura livre minima recomendavel para as rampas em rotas acessfveis e de 1,50 m, 
sendo o minimo admissivell,20 m. 105 

Figura 8- Inclina<;ao transversale largura de rampas 

L 
1,20mfrL 

i 1,50 Recomendado 

Guiade 
' "bSI!Zamento 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 106 

8.3.1.1 0. Guias de balizamento 

Nos casos em que nao houver paredes laterais e necessaria que as rampas 

incorporarem guias de balizamento com altura minima de 0,05 m, instaladas ou construidas 

nos limites da largura da rampa e na proje<;ao dos guarda-corpos. 

8.3.1.11. Casos especiais de constru<;ao de rampas 

Se a constru<;ao de rampas nas larguras indicadas ou a adapta<;ao da largura das 

rampas for impraticavel poderao ser executadas rampas com largura minima de 0,90 m com 

segmentos de no maximo 4,00 m, medidos na sua proje<;ao horizontal. 107 

104 ABNT, 2004. p. 43. 
105 ABNT, 2004. p. 43. 
106 ABNT, 2004. p. 43. 
107 ABNT, 2004. p. 43. 
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8.3.1.12. Inclina<;ao das Rampas em Curva 

Para rampas em curva, a inclina<;ao maxima admissivel e de 8,33% (1:12) eo raio 

minimo de 3,00 m, medido no perimetro intemo a curva, conforme figura 9108
. 

Figura 9 - Rampa em curva 

-

Vista superior 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004109 

8.3.1.13. Patamares das rampas 

108 ABNT, 2004. p. 43. 
109 ABNT, 2004. p. 43. 
110 ABNT, 2004. p. 43. 

No infcio e no termino da rampa devem ser previstos patamares com dimensao 
longitudinal minima recomendavel de 1,50 m, sendo o mfnimo admissfvel 1,20 m, 
alem da area de circula<;ao adjacente. 110 

Figura 10 - Patamares das Ram pas 

1,20 min, 
1,50R~i 

I 

+---------71) patamar -~ 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 111 
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8.3.1.14. Patamares entre segmentos de rampas 

Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares com dimensao 
longitudinal minima de 1,20 m sendo recomendavel 1,50 m. Os patamares situados 
em mudan9as de dire9ao devem ter dimensoes iguais a largura da rampa. 112 

8.3 .1.15. Inclinayao transversal dos patamares 

A inclinayao transversal dos patamares nao pode exceder 2% em rampas internas e 
3% em rampas externas. 113 

8.3.1.16. Degraus e escadas fixas em rotas acessiveis 

Degraus e escadas fixas em rotas acessiveis devem estar associados a rampa ou ao 
equipamento de transporte vertical114

• 

8.3.1.17. Caracteristicas dos pisos e espelhos 

111 ABNT, 2004. p. 44. 
112 ABNT, 2004. p. 44. 
113 ABNT, 2004. p. 44. 
114 ABNT, 2004. p. 44. 
115 ABNT, 2004. p. 44. 
116 ABNT, 2004. p. 44. 

Nas rotas acessiveis nao devem ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos 
vazados. Quando for utilizado bocel ou espelho inclinado, a proje9ao da aresta pode 
avan9ar no maximo 1,5 em sobre o piso abaixollS. 

Figura 11- Altura e largura do degrau 

Dimensoes em centimetros 

Bocel 

rf / e =altura do degrau =espelho 
jf) • y p = largura do degrau = piso 

a)Bocel 

~ .. ~ 1.5 
Quina 

··~ 
b) Espelho lnclinado 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004116 
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8.3.1.18. Dimensionamento de degraus isolados 

A dimensao do espelho de degraus isolados deve ser inferior a 0,18 me superior a 
0,16 m. Devem ser evitados espelhos com dimensao entre 1,5 em e 15 em. Para 
degraus isolados recomenda-se que possuam espelho com altura entre 0,15 me 0,18 
m. 111 

8.3.1.19. Dimensionamento de escadas fixas 

Segundo a NBR 9050:2004118 as dimensoes dos ptsos e espelhos devem ser 

constantes em toda a escada, atendendo as seguintes condi9oes: 

a) pisos (p ): 0,28 m < p < 0,32 m; 

b) espelhos (e) 0,16 m < e < 0,18 m; 

c) 0,63 m < p + 2e < 0,65 m. 

Para saber o grau de inclina9ao de uma escada, aplicar o abaco da figura 12. 

117 ABNT, 2004. p. 44. 
118 ABNT, 2004. p. 44. 

119 44 ABNT, 2004. p. . 

Figura 12- Escadas- Abaco 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 119 
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8. 3. 2. Escadas fix as 

Esta definido na ABNT NBR 9050: 2004 que a constru9ao de escadas fixas devem 

seguir as seguintes defini96es: 

- Escadas fixas com lances curvos ou mistos devem atender ao disposto na ABNT 

NBR 9077. 

- A inclina9ao transversal nao deve ex ceder 1%. 

- A largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, 

conforme ABNT NBR 9077. A largura minima recomendavel para escadas fixas em rotas 

acessiveis e de 1,50 m, sendo o minima admissivel 1,20 m. 

- 0 primeiro eo ultimo degrau de urn lance de escada devem distar no minima 0,30 

m da area de circula9ao adjacente e devem estar sinalizados de acordo com o disposto na 

se9ao 5. 

Figura 13 - Desenho da grelha 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 120 

8.3.2.1. Patamares das escadas 

Os patamares das escadas devem obedecer as seguintes regras dispostas na ABNT 

NBR 9050:2004121
: 

120 ABNT, 2004. p. 40. 

121 ABNT, 2004. p. 45. 

6.6.5 Patamares das escadas 
6.6.5.1 As escadas fixas devem ter no minimo urn patamar a cada 3,20 m de 
desnivel e sempre que houver mudan<;a de dire<;ao. 
6.6.5.2 Entre os lances de escada devem ser previstos patamares com dimensao 
longitudinal minima de 1,20 m. Os patamares situados em mudan<;as de dire<;ao 
devem ter dimensoes iguais a largura da escada. 
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6.6.5 .3 A inclina9ao transversal dos patamares nao pode exceder 1% em escadas 
internas e 2% em escadas externas. 122 

8.3.2.2. Corrimaos e guarda-corpos 

8.3.2.3. Corrimaos 

Os corrimaos e guarda-corpos devem ser construfdos com materiais rfgidos, ser 
firmemente fixados as paredes, barras de suporte ou guarda-corpos, oferecer 
condi9oes seguras de utiliza9ao, ser sinalizados conforme 5.11 123 

Segundo a ABNT NBR 9050:2004124 os corrimaos devem: 

- ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das 

ram pas. 

- ter largura entre 3,0 em e 4,5 em, sem arestas vivas e deve ser deixado urn espa<;o 

livre de no minimo 4,0 em entre a parede eo corrimao. 

- permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente de se<;ao 

circular, conforme figura 14. 

Figura 14- Empunhadura de corrimao- Exemplo 

122 ABNT, 2004. p. 45. 
123 ABNT, 2004. p. 46. 

5.11 Pianos e mapas tateis 

Dimensoes em centfmetros 

3,0 
a mlnim.O:: 4,0 

Vista superior Vista lateral 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004125 

5.11.1 As superficies horizontais ou inclinadas (ate 15% em rela9ao ao piso) contendo informa9oes em Braille, 
pianos e mapas tate is devem ser instaladas a altura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme figura 56. 

5.11.2 Os pianos e mapas devem possuir uma reentrancia na sua parte inferior com no mfnimo 0,30m de altura 
e 0,30 m de profundidade, para permitir a aproxima9ao frontal de uma pessoa em cadeira de rodas. 

124 ABNT, 2004. p. 46. 
125 ABNT, 2004. p. 46. 



49 

- Nos casos em que estejam embutidos na parede, os corrimaos devem estar 

afastados 4,0 em da parede de fundo e 15,0 em da face superior da reentnillcia, conforme 

demonstrado na figura 15. 

Figura 15 - Empunhadura 

3,0 minimo~ 4.0 3,0 mlnimo~4.0 3,0 minimo= 4,0 
a 

df 
a 

at 
a 

Hf 
minimo=4.0 

a) b) c) d) e) 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004126 

-nos casos de corrimaos laterais estes devem prolongar-se pelo menos 30 em antes 

do inicio e ap6s o termino da rampa ou escada, sem interferir com areas de circula<yao ou 

prejudicar a vazao. Em edifica<yoes existentes, onde for impraticavel promover o 

prolongamento do corrimao no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da area 

de circula<yao ou fixado na parede adjacente, conforme figura 16. 

Figura 16- Prolongamento do corrimao 

a) Em escadas b)Em rampas 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 127 

Com rela<yao as extremidades dos corrimaos devem ter acabamento recurvado, ser 

fixadas ou justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias, 

conforme figuras 17 a 19. 128 

126 ABNT, 2004. p. 46. 
127 ABNT, 2004. p. 46. 
128 ABNT, 2004. p. 47. 
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6.7.1.6 Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimaos deve ser de 0,92 m 
do piso, medidos de sua geratriz superior. Para rampas e opcionalmente para 
escadas, os corrimaos laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 me 0,70 m 
do piso, medidos da geratriz superior. 129 

Figura 17 - Altura dos corrimaos em rampas e escadas 

a) Em escadas b) Em rampas 
Fonte: ABNT NBR 9050:2004130 

Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrups;ao nos patamares das 

escadas ou ram pas, conforme exemplos ilustrados na figura 18131
. 

Figura 18 - Corrimaos laterais em escadas 

uarda-corpo 
pareae 

~1 

patamar i 

a} 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004132 

b) 

Nos casos em que as escadas ou rampas tiverem largura superior a 2,40 m, e 

necessaria a instalas;ao de corrimao intermediario, estes corrimaos somente devem ser 

interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1 ,40 m, garantindo o 

espa<;amento minimo de 0,80 m entre o termino de urn segmento e o inicio do seguinte, 

conforme figura 19133
. 

129 ABNT, 2004. p. 47. 
130 ABNT, 2004. p. 47. 
131 ABNT, 2004. p. 47. 
132 ABNT, 2004. p. 47. 
133 ABNT, 2004. p. 47. 
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Figura 19- Corrimao Intermediario 

Vista superior 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004134 

8.3.2.4. Guarda-corpos 

As escadas e rampas que nao forem isoladas das areas adjacentes por paredes devem 

dispor de guardacorpo associado ao corrimao e atender ao disposto na ABNT NBR 9077135
. 

Figura 20- Guarda-corpo 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004136 

8. 3. 3. Circula<;ao extema 

Conforme o disposto na ABNT NBR 9050:2004137 as cal<;adas, passews e vms 

exclusivas de pedestres devem ter piso conforme as regras da propria norma com rela<;ao as 

condi<;oes gerais de circula<;ao. 

134 ABNT, 2004. p. 47. 
135 ABNT, 2004. p. 48. 
136 ABNT, 2004. p. 47. 
137 ABNT, 2004. p. 48. 
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8.3.3.1. Inclina9ao transversal 

A inclina9ao transversal de cal9adas, passeios e vias exclusivas de pedestres nao 
deve ser superior a 3%. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre 
dentro dos lotes. 138 

8.3.3.2. Inclina9ao longitudinal 

8.3.3.3. Inclina9ao 

A inclina9ao longitudinal de cal9adas, passeios e vias exclusivas de pedestres deve 
sempre acompanhar a inclina9ao das vias lindeiras. Recomenda-se que a inclina9ao 
longitudinal das areas de circula9a0 exclusivas de pedestres seja de no maximo 
8,33% (1:12). 139 

Cal9adas, passeios e vias exclusivas de pedestres que tenham inclina9ao superior a 
8,33% (1: 12) nao podem compor rotas acessiveis. 140 

8.3.3.4. Dimens5es mfnimas de faixa livre 

Cal9adas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre com 
largura minima recomendavel de 1,50 m, sendo o minimo admissivel de 1,20 m e 
altura livre minima de 2,10 m. 141 

8.3.3.5. Interferencias na faixa livre 

138 ABNT, 2004. p. 53. 
139 ABNT, 2004. p. 53. 
140 ABNT, 2004. p. 53. 
141 ABNT, 2004. p. 53. 
142 ABNT, 2004. p. 53. 

As faixas livres devem ser completamente desobstruidas e isentas de interferencias, 
tais como vegeta9ao, mobiliario urbano, equipamentos de infra-estrutura urbana 
aflorados (postes, armarios de equipamentos, e outros), orlas de arvores e 
jardineiras, rebaixamentos para acesso de veiculos, bern como qualquer outro tipo de 
interferencia ou obstaculo que reduza a largura da faixa livre. Eventuais obstaculos 
aereos, tais como marquises, faixas e placas de identifica9ao, toldos, luminosos, 
vegeta9ao e outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10 m. 142 
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8.3.3.6. Acornoda9ao transversal de circula9ao 

A acornoda9ao transversal do acesso de veiculos e seus espa9os de circula9ao e 

estacionarnento devern ser feita exclusivarnente dentro do irn6vel, de forma a nao criar 

degraus ou desniveis abruptos nos passeios. 

Cal'tSda 

.I 

Figura 21 - Interferencia do veiculo no passeio 

Leito 
Carroyavel 

I 
I r: 

Cal'tSda Estacionamenlo ) 

! ~._, 

____ ;_L·~~~~~-~--L~-~w-~--~~-~'~·~·~_;c~a~~~~~~~D~~=~~;~:J_~~~~~~g~~vm~i~n~~ 
CORTEAA' 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 143 

8.3.4. Obras sobre o passeio 

143 ABNT, 2004. p. 54. 
144 ABNT, 2004. p. 54. 

As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser convenientemente 
sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura minima de 1,20 m para circulayiio. 
Caso contnirio, deve ser feito desvio pelo leito carroyavel da via, providenciando-se 
uma rampa provis6ria, com largura minima de 1,00 me inclinayiio maxima de 10%. 
144 



Figura 22 - Rampas de acesso provis6rias 

R!!rr!R~ PI!'Yi§Qri~~ , 
i max.= 10% 

Obras 

L._ -·-·- -·-·-·J 

Vista superior 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004145 
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Leito 
carro<;avel 

54 

8.3.4.1. Dimensionamento das faixas livres 

Admite-se que a faixa livre possa absorver com conforto urn fluxo de tnifego de 25 
pedestres por minuto, em ambos os sentidos, a cada metro de largura. Para 
determinayao da largura da faixa livre em funyao do fluxo de pedestres, utiliza-se a 
seguinte equayao: 

F 
L = - + L: 2: 1,20 

K 

on de: 
L e a largura da faixa livre; 
F e o fluxo de pedestres estimado ou medido nos honirios de pico (pedestres por 
minuto por metro); 
K = 25 pedestres por minuto; 
~ i e o somat6rio dos valores adicionais relatives aos fatores de impedancia. 
Os valores adicionais relatives a fatores de impedancia ( i) sao: 
a) 0,45 m junto a vitrines ou comercio no alinhamento; 
b) 0,25 m junto a mobiliario urbano; 
c) 0,25 m junto a entrada de edificayoes no alinhamento. 146 

8.3.4.2. Faixas de travessia de pedestres 

145 ABNT, 2004. p. 54. 
146 ABNT, 2004. p. 55. 

6.10.9.1 As faixas devem ser executadas conforme o C6digo de Transito Brasileiro
Lei n.0 9.503, de 23 de setembro de 1977, anexo II item 2.2.2- Marcas transversais, 
alfnea c. 
6.10.9.2 As faixas devem ser aplicadas nas seyoes de via onde houver demanda de 
travessia, junto a semaforos, focos de pedestres, no prolongamento das calyadas e 
passeios. 
6.10.9.3 A largura da faixa de travessia de pedestres e determinada pelo fluxo de 
pedestres no local, segundo a seguinte equayao: 

F 
L=- > 4 

K 



8.3 .5. Faixas elevadas 
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onde: 
L e a largura da faixa, em metros; 
F e o tluxo de pedestres estimado ou medido nos honirios de pico (pedestres por 
minuto por metro); 
K = 25 pedestres por minuto. 147 

6.10.10.1 A faixa elevada, quando instalada no leito carro9avel, deve ser sinalizada 
com faixa de travessia 
de pedestres conforme 6.1 0.9 e deve ter declividade transversal de no maximo 3%. 
6.10.10.2 0 dimensionamento da faixa elevada e feito da mesma forma que a faixa 
de travessia de pedestres, acrescida dos espa9os necessarios para a rampa de 
transposi9ao para veiculos. A faixa elevada pode estar localizada nas esquinas ou no 
meio de quadras. 148 

Figura 23 - Faixa elevada - Vista superior e perspectiva 

0,50 ~:: 

~ ~~ 
Q:Q' 

b) Perspectiva 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 149 

147 ABNT, 2004. p. 55 . 
148 ABNT, 2004. pp. 55-56. 

149 6 ABNT, 2004. p. 5 . 
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6.10.10.3 A sua utilizayao e recomendada nas seguintes situayoes: 
a) em travessias com fluxo de pedestres superior a 500 pedestreslhora e fluxo de 
veiculos inferior a 100 veiculoslhora; 
b) travessia em vias com largura inferior a 6,00 m. 150 

8.3.6. Rebaixamento de cal<;adas para travessia de pedestres 

A ABNT NBR 9050:2004151 estipula que: 

- as cal<;adas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas com 

ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres; 

- Nao deve haver desnivel entre o termino do rebaixamento da cal<;ada e o leito 

carro<;avel. 

- Os rebaixamentos de cal<;adas devem ser construidos na dire<;ao do fluxo de 

pedestres. A inclina<;ao deve ser constante e nao superior a 8,33% (1: 12), conforme exemplos 

A, B, C e D da figura 24. 

- A largura dos rebaixamentos deve ser igual a largura das faixas de travessia de 

pedestres, quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 

pedestres/min/m. 

- Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e 

houver interferencia que impe<;a o rebaixamento da cal<;ada em toda a extensao da faixa de 

travessia, admite-se rebaixamento da cal<;ada em largura inferior ate urn limite minimo de 

1 ,20 m de largura de rampa. 

- Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a cal<;ada da via transversal, 

admite-se o rebaixamento total da cal<;ada na esquina, conforme figura 24 - rebaixamento C. 

- Onde a largura do passeio nao for suficiente para acomodar o rebaixamento e a 

faixa livre (figura 24- rebaixamentos A e B), deve ser feito o rebaixamento total da largura 

da cal<;ada, com largura minima de 1 ,50 m e com ram pas laterais com inclina<;ao maxima de 

8,33%, conforme figura 24- rebaixamento D. 

- Os rebaixamentos das cal<;adas localizados em lados opostos da via devem estar 

alinhados entre si. 

150 ABNT, 2004. p. 56. 

151 ABNT, 2004. p. 57. 
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- Deve ser garantida uma faixa livre no passe10, alem do espa<;o ocupado pelo 

rebaixamento, de no minimo 0,80 m, sendo recomendavel 1,20 m (ver figura 24 -

rebaixamento A). 

-As abas laterais dos rebaixamentos devem ter proje<;ao horizontal minima de 0,50m 

e compor pianos inclinados de acomoda<;ao A inclina<;ao maxima recomendada e de 1 0%. 

- Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstaculos, 

as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no 

minimo 1,20 m, sendo o recomendavel 1,50 m, conforme figura 24 - rebaixamento B. 

- Os rebaixamentos de cal<;adas devem ser sinalizados conforme figura 25. 

Figura 24- Exemplos de rebaixamentos de cal<;ada 

obal.....-.t 
tnoll~ mai-~10,0% 

Vista superior Perspectiva 

Rebaixamento A 

Vista superior Perspectiva 

Rebaixamento B 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004152 

1 ~ 58 ABNT, 2004. p. . 
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Figura 25- Sinalizayao tatil de alerta nos rebaixamentos das cal9adas 

Calyada f linha guia 1,20 
Mrn. o,ao 

, v/ 

0,25 a 0.50,...., ---------~ 

I 
Vista superior 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004153 

- Os rebaixamentos de cal((adas podem ser executados conforme exemplos A, B, C e 

D da figura 24. 

8.3.6.1. Posicionamento dos rebaixamentos de cal9ada 

8.3.6.2. Esquina 

Os rebaixamentos de cal~ada podem estar localizados nas esquinas, nos meios de 
quadra enos canteiros divisores de pistas. 154 

Seguindo o estabelecido nas normas155 as figuras 26, 27 e 28 demonstram alguns 

exemplos de rebaixamento de cal9ada nas esquinas. 

153 ABNT, 2004. p. 32. 
154 ABNT, 2004. p. 58. 
155 ABNT, 2004. p. 58. 



59 

Figura 26 - Esquina- Rebaixamento A 

<I 

I> 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 156 

Figura 27 - Esquina- Rebaixamento C 

<l 

156 ABNT, 2004. p. 59. 

157 9 ABNT, 2004. p. 5 . 
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Figura 28 - Esquina- Rebaixamento D 

I> 

I 

v c. I 

_ _______,__...________..._H____L____ __ _j 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004158 

8.3.6.3. Meio de quadra 

As figuras 29 e 30 demonstram alguns exemplos de rebaixamento de cal<;ada no 

meio de quadra. 159 

Figura 29 - Meio de quadra- Rebaixamento A 

<J 

<J <J 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004 160 

158 9 ABNT, 2004. p. 5 . 
159 ABNT, 2004. p.59. 
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Figura 30 - Meio de quadra- Rebaixamento C 

[> 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004161 

8. 3. 7. Canteiro divisor de pistas 

Deve-se manter uma distancia minima de 1,20 m entre os do is rebaixamentos de 

calc;adas 162
, conforme figura 31. 

Figura 31 - Canteiro divisor de pistas 

= 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004163 

160 ABNT, 2004. p. 59. 
161 ABNT, 2004. p. 59. 
162 ABNT, 2004. p. 60. 

163 6 ABNT, 2004. p. 0. 
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Quando a distancia entre rebaixamentos for inferior a 1 ,20 m, deve ser feito o 

rebaixamento total do canteiro divisor de pistas164
, conforme figura 32. 

Figura 32- Canteiro divisor de pistas 

= 

!> 

Fonte: ABNT NBR 9050:2004165 

8.3.8. Passarelas de pedestres 

As passarelas de pedestres devem ser providas de rampas ou rampas e escadas ou 

rampas e elevadores ou escadas e elevadores para sua transposi<;ao. As rampas, escadas e 

elevadores devem atender integralmente ao disposto nesta Norma. 

A largura da passarela deve ser determinada em fun<;ao do volume de pedestres 

estimado para os honirios de maior movimento, na forma estabelecida com rela<;ao ao 

dimensionamento das faixas. 

164 ABNT, 2004. p. 60. 
165 ABNT, 2004. p. 60. 
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8.4. EXECU<;AO 

Esta fase v1sa a execu9ao propriamente dita de tudo que foi detalhado no 

planejamento assegurando que as a9oes sejam executadas de maneira adequada e efetiva. Para 

tanto a Institui9ao que adotar o projeto deveni indicar uma pessoa como responsavel pelo 

monitoramento da execu9ao do projeto. 

8.5. FASE FINAL DO PROJETO- CONCLUSAO 

E a fase da entrega do produto obtido pelo projeto e sua avalia9ao no que se refere ao 

atendimento das necessidades das PcD. Nesse contexto acreditamos que o gerenciamento do 

projeto e importante no sentido de assegurar que todas as obras realizadas estejam de acordo 

com as normas estabelecidas pela ABNT NBR9050:2004 por serem necessarias visando a 

efetividade do projeto. 
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CONCLUSAO 

E fato que as pessoas com deficiencia se deparam com obstaculos ao longo de sua 

vida. E, por encontrar tais dificuldades em sua experiencia de vida o autor deste trabalho 

optou em realizar este estudo para oportunizar qualidade de vida para esta faixa da popula9ao. 

Ressaltamos aqui que tais dificuldades foram por ele superadas, que hoje leva uma 

vida normal, exerce atividades fisicas e tern a possibilidade de aproveitar toda a sua 

capacidade produtiva. 

No entanto sabemos que casos como o dele sao exce9ao, o que nao deveria ser. 

Todos deveriam ter o seu direito preservado, e importante que as pr6prias pessoas com 

deficiencia sintam que e possivellevar uma vida normal, trabalhar, estudar, desfrutar de lazer. 

Contudo, a nossa realidade e bern diferente do que seria o ideal, para uma grande parcela 

desta popula9ao as dificuldades sao maiores e para este publico que nosso trabalho esta 

voltado. 

Nesse contexto apresentamos fatores no sentido de despertar o senso de 

responsabilidade e tambem os beneficios que o exercicio de ser uma empresa eticamente 

responsavel proporciona. Buscamos tambem estimular o Poder Publico para que adote 

projetos de acessibilidade demonstrando que existem meios adequados para tal, que as 

normas vigentes devem ser respeitadas, senao nao existiriam. 

Por considerar que o sucesso do nosso objetivo esta relacionado na aplica9ao 

adequada do projeto abordamos os aspectos que se referem a Gestao de Projetos, conhecer o 

que e urn projeto e como se desenvolve para obter o comprometimento dos seus atores. 

0 Gerenciamento dos Riscos e fundamental para o sucesso do projeto, nesse sentido, 

conhecer quais sao os envolvidos no projeto - stakeholders - e de grande valia, bern como 

quais os pontos criticos a serem tratados. 

Conhecendo os stakeholders - qual a sua importancia e os riscos e possivel planejar 

e implementar urn projeto, sem esquecer que e preciso monitoramento e avalia9ao constante 

em todas as fases do projeto, ou seja, seu ciclo de vida, de modo a corrigir imperfei96es e 

colocar o projeto no rumo certo. 

Este monitoramento e fundamental para nosso projeto, principalmente no que se 

refere ao respeito ao estabelecido na ABNT NBR 9050:2004 que visa o sucesso das obras de 

acessibilidade. 

Acreditamos que o exercicio da cidadania nao se consegue quando somente uma 

parte se esfor9a para tal, e urn direito de todos que muitas vezes necessita mudan9a de 
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paradigmas - eliminando preconceitos. Ter uma sociedade justa e fundamental para 

acompanhannos o nosso processo evolutivo, para tanto e preciso de urn esfon;o comum, 

juntos comunidade, poder publico e setor privado podemos chegar a uma sociedade desejada 

por todos. 
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ANEXO I- Dicas de relacionamento166 

Apresentamos breves orienta<;oes que as pessoas podem observar nos seus contatos 

com pessoas portadoras de deficiencia. Nao constituem regras, mas esclarecimentos 

resultantes da experiencia de diferentes pessoas que atuam na area e que apontam para as 

especificidades dos diferentes tipos de deficiencias. 

Pessoas com deficiencia fisica 

E importante perceber que para uma pessoa sentada e incomodo ficar olhando para 

cima por muito tempo. Portanto, ao conversar por mais tempo que alguns minutos com uma 

pessoa que usa cadeira de rodas, se for possivel, lembre-se de sentar, para que voce e ela 

fiquem com os olhos no mesmo nivel. 

A cadeira de rodas (assim como as bengalas e muletas) e parte do espa<;o corporal da 

pessoa, quase uma extensao do seu corpo. Apoiar-se na cadeira de rodas e tao desagradavel 

como faze-lo numa cadeira comum onde uma pessoa esta sentada. Ao empurrar uma pessoa 

em cadeira de rodas, fa<;a-o com cuidado. Preste aten<;ao para nao bater naqueles que 

caminham a frente. Se parar para conversar com alguem, lembre-se de virar a cadeira de 

frente para que a pessoa tambem possa participar da conversa. 

Mantenha as muletas ou bengalas sempre pr6ximas a pessoa portadora de 

deficiencia. Se achar que ela esta em dificuldades, ofere<;a ajuda e, caso seja aceita, pergunte 

como deve proceder. As pessoas tern suas tecnicas individuais para subir escadas, por 

exemplo, e, as vezes, uma tentativa de ajuda inadequada pode ate atrapalhar. Outras vezes, o 

auxilio e essencial. Pergunte e sabera como agir e nao se ofenda se a ajuda for recusada. 

Se voce presenciar urn tombo de uma pessoa com deficiencia, ofere<;a-se 

imediatamente para auxilia-la. Mas nunca aja sem antes perguntar se e como deve ajuda-la. 

Esteja atento para a existencia de barreiras arquitetonicas quando for escolher uma casa, 

restaurante, teatro ou qualquer outro local que queira visitar com uma pessoa com deficiencia 

fisica. 

Nao se acanhe em usar termos como "andar" e "correr". As pessoas com deficiencia 

fisica empregam naturalmente essas mesmas palavras. 

166 INSTITUTO ETHOS. 0 que as empresas podem fazer pela inclusao das pessoas com deficiencia. Sao Paulo: 
Instituto Ethos, 2002. 



Quando encontrar uma pessoa com paralisia cerebral, lembre-se que ela tern 

necessidades especificas, por causa de suas diferen<;as individuais, e pode ter dificuldades 

para andar, fazer movimentos involuntarios com pemas e bra<;os e apresentar expressoes 

estranhas no rosto. Nao se intimide, trate-a com naturalidade e respeite o seu ritmo, porque 

em geral essas pessoas sao mais lentas. Tenha paciencia ao ouvi-la, pois a maioria tern 

dificuldade na fala. A paralisia cerebral e fruto da lesao cerebral, ocasionada antes, durante ou 

ap6s o nascimento, causando desordem sobre os controles dos musculos do corpo. Portanto, 

nao e doen<;a e tampouco e transmissive!. E apenas uma situa<;ao. Trate a pessoa com 

deficiencia com a mesma considera<;ao e respeito que voce usa com os demais. 



ANEXO II- Conven~ao 159 da OIT 167 

1. Conven~ao 159 da OIT 

Conven9ao sobre Reabilita9ao Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes 

A Conferencia Geral da Organiza9ao Intemacional do Trabalho: 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administra9ao do Escrit6rio Intemacional 

do Trabalho e realizada nessa cidade em 1 o de junho de 1983, em sua sexagesima nona 

reuniao; 

Tendo tornado conhecimento das normas intemacionais existentes e contidas na 

Recomenda9ao sobre a habilita9ao e reabilita9ao profissionais dos deficientes, 1955, e na 

Recomenda9ao sobre o desenvolvimento dos recursos humanos, 1975; 

Tomando conhecimento de que, desde a ado9ao da Recomenda9ao sobre a 

habilita9ao e reabilita9ao profissional dos deficientes, 1955, foi registrado urn significativo 

progresso na compreensao, das necessidades da reabilita9ao, na extensao e organiza9ao dos 

servi9os de reabilita9ao e na legisla9ao e no desempenho de muitos Paises Membros em 

rela9ao as quest5es cobertas por essa recomenda9ao; 

Considerando que a Assembleia Geral das Na96es Unidas proclamou 1981 o Ano 

Intemacional das Pessoas Deficientes, como tema "Participayao plena e igualdade", e que urn 

programa de a9ao mundial relativo as pessoas deficientes permitiria a ado9ao de medidas 

eficazes a nivel nacional e intemacional para atingir metas de "participa9ao plena" das 

pessoas deficientes na vida social e no desenvolvimento, assim como de "igualdade"; 

Depois de haver decidido que esses progressos tomaram oportuna a conveniencia de 

adotar novas normas intemacionais sobre o assunto, que levem em considera9ao, em 

particular, a necessidade de assegurar, tanto nas zonas rurais como nas urbanas, a igualdade 

de oportunidade e tratamento a todas as categorias de pessoas deficientes no que se refere a 

emprego e integra9ao na comunidade; 

Depois de haver determinado que estas proposi9oes devam ter a forma de uma 

conven9ao, adota com a data de vinte de junho de mil novecentos e oitenta e tres, a presente 

Conven9ao sobre reabilita9ao e emprego (pessoas deficientes), 1983. 

PARTE I 

167 INSTITUTO ETHOS. 0 que as empresas podem fazer pela inclusao das pessoas com deficiencia. Sao Paulo : 
Instituto Ethos, 2002. 



Defini<;oes e Campo de Aplica<;ao 

Artigo 1 

1. Para efeito desta Conven<;ao, entende-se por "pessoa deficiente" todas as pessoas 

cujas possibilidades de obter e conservar urn emprego adequado e de progredir no mesmo 

fiquem substancialmente reduzidas devido a uma deficiencia de carater fisico ou mental 

devidamente comprovada. 

2. Para efeitos desta Conven<;ao, todo o Pais Membro devera considerar que a 

finalidade da reabilita<;ao profissional e a de permitir que a pessoa deficiente obtenha e 

conserve urn emprego e progrida no mesmo, e que se promova, assim a integra<;ao ou a 

reintegra<;ao dessa pessoa na sociedade. 

3. Todo Pais Membro aplicara os dispositivos desta Conven<;ao atraves de medidas 

adequadas as condi<;oes nacionais e de acordo com a experiencia (costumes, uso e habitos) 

nacional. 

4. As proposi<;oes desta Conven<;ao serao aplicaveis a todas as categorias de pessoas 

deficientes. 

PARTE II 

Principios da Politica de Reabilita<;ao Profissional e Emprego Para Pessoas Deficientes 

Artigo 2 

De acordo com as condi<;oes nacionais, experiencias e possibilidades nacionais, cada 

Pais Membro formulara, aplicara e periodicamente revisara a politica nacional sobre 

reabilita<;ao profissional e emprego de pessoas deficientes. 

Artigo 3 

Essa politica devera ter por finalidade assegurar que existam medidas adequadas de 

reabilita<;ao profissional ao alcance de todas as categorias de pessoas deficientes e promover 

oportunidades de emprego para as pessoas deficientes no mercado regular de trabalho. 

Artigo 4 

Essa politica devera ter como base o principia de igualdade de oportunidades entre os 

trabalhadores deficientes e dos trabalhadores em geral. Dever-se-a respeitar a igualdade de 

oportunidades e de tratamento para as trabalhadoras deficientes. As medidas positivas 



especiais com a finalidade de atingir a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento 

entre trabalhadores deficientes e os demais trabalhadores nao devem ser vistas como 

discriminat6rias em rela<;ao a estes ultimos. 

Artigo 5 

As organiza<;oes representativas de empregadores e de empregados devem ser 

consultadas sobre a aplica<;ao dessa politica e em particular sobre as medidas que devem ser 

adotadas para promover a coopera<;ao e coordena<;ao dos organismos publicos e particulares 

que participam nas atividades de reabilita<;ao profissional. As organiza<;oes representativas de 

e para deficientes devem, tambem, ser consultadas. 

PARTE III 

Medidas a Nivel Nacional para o Desenvolvimento de Servi<;o de Reabilita<;ao Profissional e 

Emprego para Pessoas Deficientes 

Artigo 6 

Todo o Pais Membro, mediante legisla<;ao nacional e por outros procedimentos, de 

conformidade com as condi<;oes e experiencias nacionais, deveni adotar as medidas 

necessarias para aplicar os Artigos 2, 3, 4 e 5 da presente Conven<;ao. 

Artigo 7 

As autoridades competentes deverao adotar medidas para proporcionar e avaliar os 

servi<;os de orienta<;ao e forma<;ao profissional, coloca<;ao, emprego e outros semelhantes, a 

fim de que as pessoas deficientes possam obter e conservar urn emprego e progredir no 

mesmo; sempre que for possivel e adequado, serao utilizados os servi<;os existentes para os 

trabalhadores em geral, com as adapta<;oes necessarias. 

Artigo 8 

Adotar-se-ao medidas para promover o estabelecimento e desenvolvimento de 

servi<;os de reabilita<;ao profissional e de emprego para pessoas deficientes na zona rural e nas 

comunidades distantes. 

Artigo 9 



Todo Pais Membro devera esfon;ar-se para assegurar a forma9ao e a disponibilidade 

de assessores em materia de reabilitayao e outro tipo de pessoal qualificado que se ocupe da 

orienta9ao profissional, da forma9ao profissional, da colocayao e do emprego de pessoas 

deficientes. 

Artigo 10 

PARTE IV 

Disposi9oes Finais 

As ratifica9oes formais da presente Conven9ao serao comunicadas para o devido 

registro, ao Diretor-Geral do Escrit6rio Intemacional do Trabalho. 

Artigo 11 

1. Esta Conven9ao obrigara unicamente aqueles Paises Membros da Organiza9ao 

Intemacional do Trabalho, cujas ratifica96es tenham sido registradas pelo Diretor-Geral. 

2. Entrara em vigor doze meses ap6s a data em que as ratifica9oes de dois dos Paises 

Membros tenham sido registradas pe1o Diretor-Geral. 

3. A partir desse momento, esta Conven9ao entrara em v1gor, para cada Pais 

Membro, doze meses ap6s a data em que tenha sido registrada sua ratifica9ao. 

Artigo 12 

1. Todo Pais Membro que tenha ratificado esta Conven9ao podera suspender, por urn 

periodo de dez anos, a partir da data em que tenha sido posta inicialmente em vigor, mediante 

urn comunicado ao Diretor-Geral do Trabalho, para o devido registro. A suspensao somente 

passara a vigorar urn ano ap6s a data em que tenha sido registrada. 

2. Todo Pais Membro que tenha ratificado esta Conven9ao e que, no prazo de urn ano 

ap6s a expira9ao do periodo de dez anos mencionado no paragrafo anterior, nao tenha feito 

uso do direito de suspensao previsto neste Artigo sera obrigado, durante urn novo periodo de 

dez anos, e no ano seguinte podera suspender esta Conven9ao na expira9ao de cada periodo 

de dez anos, nas condi9oes previstas neste Artigo. 

Artigo 13 



1. 0 Diretor-Geral da Organizayao Intemacional do Trabalho notificani todos os 

Paises Membros da Organizayao Intemacional do Trabalho, o registro do nfunero de 

ratificayoes, declarayoes e suspensoes que lhe forem comunicadas por aqueles. 

2. Ao notificar os Paises Membros da Organizayao, o registro da segunda ratifica9ao 

que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamani a aten9ao dos Paises Membros da 

Organiza9ao sobre a data em que entrani em vigor a presente Conven9ao. 

Artigo 14 

0 Diretor-Geral do Escrit6rio Intemacional do Trabalho comunicani ao Secretario

Geral das Na96es Unidas os efeitos do registro e de acordo com o Artigo 102 da Carta das 

Na96es Unidas, uma informa9ao completa sobre todas as ratificayoes, declarayoes e oficios de 

suspensao que tenham sido registrados de acordo com os Artigos anteriores. 

Artigo 15 

Cada vez que considere necessario, o Conselho Administrativo do Escrit6rio 

Intemacional do Trabalho apresentara na Conferencia urn relat6rio sobre a aplica9ao da 

Conven9ao, e considerani a conveniencia de incluir na ordem do dia da Conferencia a questao 

da revisao total ou parcial. 

Artigo 16 

1. No caso da Conferencia adotar uma nova Conven9ao que implique uma revisao 

total ou parcial da presente, e a menos que uma nova Conven9ao contenha dispositivos em 

contrario: 

a) a ratificayao, por urn Pais Membro, de novo Convenio, implicara, ipso jure, a 

notifica9ao imediata deste Convenio, nao obstante as disposi96es contidas no Artigo 12, 

sempre que o novo Convenio tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data em que entre em vigor o novo Convenio, o presente Convenio 

cessara para as ratifica96es pelos Paises Membros. 

2. Este Convenio continuara em vigor, em todo caso, em sua forma e conteudo 

atuais, para os Paises Membros, que o tenham ratificado e nao ratifiquem urn Convenio 

revisado. 



ANEXO III- Lei n.0 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Plano de Beneficios da Previdencia Social 

Publicada no DOU de 25 de julho de 1991, 

Republicada no DOU de 11 de abril de 1996 

Dispoe sobre os Planos de Beneficios da 

Previdencia Social e da outras providencias. 

0 Presidente da Republica faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

SUBSE<;AO II 

Da Habilita<;ao e da Reabilita<;ao Profissional 

Art. 89 - A habilita<;ao e a reabilita<;ao profissional e social deverao proporcionar ao 

beneficiario incapacitado parcial ou totalmente para 0 trabalho, e as pessoas portadoras de 

deficiencia, os meios para a (re )educa<;ao e de (re )adapta<;ao profissional e social indicados 

para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. 

Paragrafo unico. A reabilita<;ao profissional compreende: 

a) o fomecimento de aparelho de pr6tese, 6rtese e instrumentos de auxilio para 

locomo<;ao quando a perda ou redu<;ao da capacidade funcional puder ser atenuada por seu 

uso e dos equipamentos necessarios a habilita<;ao e reabilita<;ao social e pro fissional; 

b) a repara<;ao ou a substitui<;ao dos aparelhos mencionados no inciso anterior, 

desgastados pelo uso normal ou por ocorrencia estranha a vontade do beneficiario; 

c) o trans porte do acidentado do trabalho, quando necessaria. 

Art. 90 - A presta<;ao de que trata o artigo anterior e devida em carater obrigat6rio 

aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do 6rgao da Previdencia 

Social, aos seus dependentes. 

Art. 91 - Sera concedido, no caso de habilita<;ao e reabilita<;ao profissional, auxilio 

para tratamento ou exame fora do domicilio do beneficiario, conforme dispuser o 

Regulamento. 



Art. 92 - Concluido o processo de habilita9ao ou reabilita9ao social e profissional, a 

Previdencia Social emitini certificado individual, indicando as atividades que poderao ser 

exercidas pelo beneficiario, nada impedindo que este exer9a outra atividade para a qual se 

capacitar. 

Art. 93 - A empresa com 100 (cern) ou mais empregados esta obrigada a preencher 

de 2% (do is por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiaries reabilitados 

ou pessoas portadoras de deficiencia, habilitadas, na seguinte propor9ao: 

I- ate 200 empregados ...................... 2% 

II- de 201 a 500 ................................ 3% 

III- de 501 a 1.000 ............................ 4% 

IV- de 1.001 em diante ..................... 5% 

§ 1° - A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de 

contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por 

prazo indeterminado, s6 podera ocorrer ap6s a contrata9ao de substitute de condi9ao 

semelhante. 

§ 2° - 0 Ministerio do Trabalho e da Previdencia Social devera gerar estatisticas 

sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, 

fomecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos 

empregados. 



ANEXO IV - Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

Regulamenta a Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 

1989, dispoe sobre a Politica Nacional para a 

Integra9ao da Pessoa Portadora de Deficiencia, 

consolida as normas de prote9ao, e da outras 

providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribui96es que lhe confere o art. 84, 

incisos IV e VI, da Constitui9ao, e tendo em vista o disposto na Lei n° 7.853, de 24 de outubro 

de 1989, 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Das Disposi96es Gerais 

Art. 1 - A Politica Nacional para a Integra9ao da Pessoa Portadora de Deficiencia 

compreende o conjunto de orienta96es normativas que objetivam assegurar o pleno exercicio 

dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiencia. 

Art. 2 - Cabe aos 6rgaos e as entidades do Poder Publico assegurar a pessoa 

portadora de deficiencia o pleno exercicio de seus direitos basicos, inclusive dos direitos a 

educa9a0, a saude, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, a previdencia social, a 

assistencia SOCial, ao transporte, a edifica9a0 publica, a habita9a0, a cultura, ao amparo a 

infancia e a matemidade, e de outros que, decorrentes da Constitui9ao e das leis, propiciem 

seu bem-estar pessoal, social e economico. 

Art. 3 - Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - deficiencia - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou fun9ao psicol6gica, 

fisiol6gica ou anatomica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 

padrao considerado normal para o ser humano; 

II - deficiencia permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante urn periodo 

de tempo suficiente para nao permitir recupera9ao ou ter probabilidade de que se altere, 

apesar de novos tratamentos; e 



III - incapacidade - uma redw;ao efetiva e acentuada da capacidade de integra<;ao 

social, com necessidade de equipamentos, adapta<;5es, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiencia possa receber ou transmitir informa<;5es necessarias ao seu 

bem-estar pessoal e ao desempenho de fun<;ao ou atividade a ser exercida. 

Art. 4 - E considerada pessoa portadora de deficiencia a que se enquadra nas 

seguintes categorias: 

I - deficiencia fisica - altera<;ao completa ou parcial de urn ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da fun<;ao fisica, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputa<;ao ou ausencia de membro, paralisia cerebral, 

membros com deformidade congenita ou adquirida, exceto as deformidades esteticas e as que 

nao produzam dificuldades para 0 desempenho de fun<;5es; 

II - deficiencia auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 

variando graus e niveis na forma seguinte: 

a) de 25 a 40 decibeis (db) - surdez leve; 

b) de 41 a 55 db- surdez moderada; 

c) de 56 a 70 db - surdez acentuada; 

d) de 71 a 90 db- surdez severa; 

e) acima de 91 db- surdez profunda; e 

f) anacusia; 

III - deficiencia visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, 

ap6s melhor corre<;ao, ou campo visual inferior a 20° (tabela de Snellen), ou ocorrencia 

simultanea de ambas as situa<;5es; 

IV - deficiencia mental - funcionamento intelectual significativamente inferior a 
media, com manifesta<;ao antes dos dezoito anos e limita<;5es associadas a duas ou mais areas 

de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunica<;ao; 

b) cui dado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utiliza<;ao da comunidade; 

e) saude e seguran<;a; 

f) habilidades academicas; 

g)lazer;e 

h) trabalho; 



V - deficiencia multipla - associa<;ao de duas ou mais deficiencias. 

CAPITULO II 

Dos Principios 

Art. 5 - A Politica Nacional para a Integra<;ao da Pessoa Portadora de Deficiencia, 

em consomlncia com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedeceni aos seguintes 

principios: 

I - desenvolvimento de a<;ao conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a 

assegurar a plena integra<;ao da pessoa portadora de deficiencia no contexte s6cio-econ6mico 

e cultural; 

II - estabelecimento de mecamsmos e instrumentos legais e operacwnms que 

assegurem as pessoas portadoras de deficiencia o pleno exercicio de seus direitos basicos que, 

decorrentes da Constitui<;ao e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econ6mico; 

e 

III - respeito as pessoas portadoras de deficiencia, que devem receber igualdade de 

oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes sao assegurados, sem 

privilegios ou patemalismos. 

CAPITULO III 

Das Diretrizes 

Art. 6 - Sao diretrizes da Politica Nacional para a Integra<;ao da Pessoa Portadora de 

Deficiencia: 

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favore<;am a inclusao social da pessoa 

portadora de deficiencia; 

II - adotar estrategias de articula<;ao com 6rgaos e entidades publicos e privados, bern 

assim com organismos intemacionais e estrangeiros para a implanta<;ao desta Politica; 



III - incluir a pessoa portadora de deficiencia, respeitadas as suas peculiaridades, em 

todas as iniciativas governamentais relacionadas a educa<;ao, a saude, ao trabalho, a edifica<;ao 

publica, a previdencia social, a assistencia social, ao transporte, a habita<;ao, a cultura, ao 

esporte e ao lazer; 

IV - viabilizar a participa<;ao da pessoa portadora de deficiencia em todas as fases de 

implementa<;ao dessa Politica, por intermedio de suas entidades representativas; 

V - ampliar as alternativas de inseryao economica da pessoa portadora de deficiencia, 

proporcionando a ela qualifica<;ao profissional e incorpora<;ao no mercado de trabalho; e 

VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de 

deficiencia, sem o cunho assistencialista. 

CAPITULO IV 

Dos Objetivos 

Art. 7 - Sao objetivos da Politica Nacional para a Integra<;ao da Pessoa Portadora de 

Deficiencia: 

I - o acesso, o ingresso e a permanencia da pessoa portadora de deficiencia em todos 

os servi<;os oferecidos a comunidade; 

II - integra<;ao das a<;oes dos 6rgaos e das entidades publicos e privados nas areas de 

saude, educa<;ao, trabalho, transporte, assistencia social, edifica<;ao publica, previdencia 

social, habita<;ao, cultura, desporto e lazer, visando a preven<;ao das deficiencias, a elimina<;ao 

de suas multiplas causas e a inclusao social; 

III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das 

necessidades especiais da pessoa portadora de deficiencia; 

IV - forma<;ao de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de 

deficiencia; e 

V - garantia da efetividade dos programas de preven<;ao, de atendimento 

especializado e de inclusao social. 

CAPITULOV 

Dos Instrumentos 



Art. 8 - Sao instrumentos da Politica Nacional para a Integra9ao da Pessoa Portadora 

de Deficiencia: 

I - a articula9ao entre entidades govemamentais e nao-govemamentais que tenham 

responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiencia, em nivel federal, 

estadual, do Distrito Federal e municipal; 

II - o fomento a forma9ao de recursos humanos para adequado e eficiente 

atendimento da pessoa portadora de deficiencia; 

III - a aplicayao da legisla9ao especifica que disciplina a reserva de mercado de 

trabalho, em favor da pessoa portadora de deficiencia, nos 6rgaos e nas entidades publicos e 

privados; 

IV - o fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de 

deficiencia, bern como a facilita9ao da importa9ao de equipamentos; e 

V - a fiscalizayaO do cumprimento da legislayaO pertinente a pessoa portadora de 

deficiencia. 

CAPITULO VI 

Dos Aspectos Institucionais 

Art. 9 - Os 6rgaos e as entidades da Administra9ao Publica Federal direta e indireta 

deverao conferir, no ambito das respectivas competencias e finalidades, tratamento prioritario 

e adequado aos assuntos relativos a pessoa portadora de deficiencia, visando a assegurar-lhe o 

pleno exercicio de seus direitos basicos e a efetiva inclusao social. 

Art. 1 o - Na execu9ao deste Decreto, a Administra9ao Publica Federal direta e 

indireta atuara de modo integrado e coordenado, seguindo pianos e programas, com prazos e 

objetivos determinados, aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 

de Deficiencia - CONADE. 

Art. 11 - Ao CONADE, criado no ambito do Ministerio da Justi9a como 6rgao 

superior de delibera9ao colegiada, compete: 

I - zelar pela efetiva implanta9ao da Politica Nacional para Integra9ao da Pessoa 

Portadora de Deficiencia; 

II - acompanhar o planejamento e avaliar a execu9ao das politicas setoriais de 

educayaO, saude, 



trabalho, assistencia social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, politica 

urbana e outras relativas a pessoa portadora de deficiencia; 

III - acompanhar a elabora<;ao e a execu<;ao da proposta or<;amentaria do Ministerio 

da Justi<;a, sugerindo as modifica<;oes necessarias a consecu<;ao da Politica Nacional para 

Integra<;ao da Pessoa Portadora de Deficiencia; 

IV - zelar pela efetiva<;ao do sistema descentralizado e participativo de defesa dos 

direitos da pessoa portadora de deficiencia; 

V - acompanhar e apoiar as politicas e as a<;oes do Conselho dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiencia no ambito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 

VI - propor a elabora<;ao de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da 

qualidade de vida da pessoa portadora de deficiencia; 

VII - propor e incentivar a realiza<;ao de campanhas visando a preven<;ao de 

deficiencias e a promo<;ao dos direitos da pessoa portadora de deficiencia; 

VIII- aprovar o plano de a<;ao anual da Coordenadoria Nacional para Integra<;ao da 

Pessoa Portadora de Deficiencia - CORDE; 

IX - acompanhar, mediante relat6rios de gestao, o desempenho dos programas e 

projetos da Politica Nacional para Integra<;ao da Pessoa Portadora de Deficiencia; e 

X- elaborar o seu regimento intemo. 

Art. 12 - 0 CONADE sera constituido, paritariamente, por representantes de 

institui<;oes govemamentais e da sociedade civil, sendo a sua composi<;ao e o seu 

funcionamento disciplinados em ato do Ministro de Estado da Justi<;a. 

Paragrafo unico. Na composi<;ao do CONADE, o Ministro de Estado da Justi<;a 

dispora sobre os criterios de escolha dos representantes a que se refere este artigo, 

observando, entre outros, a representatividade e a efetiva atua<;ao, em nivel nacional, 

relativamente a defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiencia. 

Art. 13 - Poderao ser instituidas outras instancias deliberativas pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municipios, que integrarao sistema descentralizado de defesa dos 

direitos da pessoa portadora de deficiencia. 

Art. 14 - Incumbe ao Ministerio da Justi<;a, por intermedio da Secretaria de Estado 

dos Direitos Humanos, a coordena<;ao superior, na Administra<;ao Publica Federal, dos 

assuntos, das atividades e das medidas que se refiram as pessoas portadoras de deficiencia. 

§ 1 o - No ambito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, compete a CORDE: 

I - exercer a coordena<;ao superior dos assuntos, das a<;oes govemamentais e das 

medidas referentes a pessoa portadora de deficiencia; 



II - elaborar os pianos, programas e projetos da Politica Nacional para Integra~ao da 

Pessoa Portadora de Deficiencia, bern como propor as providencias necessarias a sua 

completa implanta~ao e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos 

financeiros e as de caniter legislativo; 

III - acompanhar e orientar a execu~ao pela Administra~ao Publica Federal dos 

pianos, programas e projetos mencionados no inciso anterior; 

IV - manifestar-se sobre a Politica Nacional para a Integra~ao da Pessoa Portadora de 

Deficiencia, dos projetos federais a ela conexos, antes da libera~ao dos recursos respectivos; 

V- manter com os Estados, o Distrito Federal, os Municipios eo Ministerio Publico, 

estreito relacionamento, objetivando a concorrencia de a~oes destinadas a integra~ao das 

pessoas portadoras de deficiencia; 

VI - provocar a iniciativa do Ministerio Publico, ministrando-lhe informa~oes sobre 

fatos que constituam objeto da a~ao civil de que trata a Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 

1989, e indicando-lhe os elementos de convic~ao; 

VII - emitir opiniao sobre os acordos, contratos ou convenios firmados pelos demais 

6rgaos da Administra~ao Publica Federal, no ambito da Politica Nacional para a Integra~ao da 

Pessoa Portadora de Deficiencia; e 

VIII - promover e incentivar a divulga~ao e o debate das questoes concementes a 

pessoa portadora de deficiencia, visando a conscientiza~ao da sociedade. 

§ 2°- Na elabora~ao dos pianos e programas a seu cargo, a CORDE devera: 

I - recolher, sempre que possivel, a opiniao das pessoas e entidades interessadas; e 

II - considerar a necessidade de ser oferecido efetivo apoio as entidades privadas 

voltadas a integra~ao social da pessoa portadora de deficiencia. 

CAPITULO VII 

Da Equipara~ao de Oportunidades 

Art. 15 - Os 6rgaos e as entidades da Administra~ao Publica Federal prestarao direta 

ou indiretamente 

a pessoa portadora de deficiencia os seguintes servi~os: 

I - reabilita~ao integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da 

pessoa 



portadora de deficiencia, destinada a facilitar sua atividade !aboral, educativa e 

social; 

II - forma9ao profissional e qualifica9ao para o trabalho; 

III - escolariza9ao em estabelecimentos de ensino regular com a provisao dos apoios 

necessarios, 

ou em estabelecimentos de ensino especial; e 

IV - orienta9ao e promo9ao individual, familiar e social. 

Se.;ao I 

Da Saude 

Art. 16 - Os 6rgaos e as entidades da Administra9ao Publica Federal direta e indireta 

responsa.veis pela saude devem dispensar aos assuntos objeto deste Decreto tratamento 

prioritario e adequado, viabilizando, sem prejuizo de outras, as seguintes medidas: 

I- a promo9ao de a96es preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 

aconselhamento genetico, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerperia, a 

nutrivao da mulher e da crian9a, a identifica9ao e ao controle da gestante e do feto de alto 

risco, a imunizavao, as doenvas do metabolismo e seu diagn6stico, ao encaminhamento 

precoce de outras doen9as causadoras de deficiencia, e a detec9ao precoce das doenvas 

cronico-degenerativas e a outras potencialmente incapacitantes; 

II - o desenvolvimento de programas especiais de preven9ao de acidentes 

domesticos, de trabalho, de tninsito e outros, bern como o desenvolvimento de programa para 

tratamento adequado as suas vitimas; 

III - a cria9ao de rede de servivos regionalizados, descentralizados e hierarquizados 

em crescentes niveis de complexidade, voltada ao atendimento a saude e reabilita9ao da 

pessoa portadora de deficiencia, articulada com os servi9os sociais, educacionais e com o 

trabalho; 

IV - a garantia de acesso da pessoa portadora de deficiencia aos estabelecimentos de 

saude publicos e privados e de seu adequado tratamento sob normas tecnicas e padroes de 

conduta apropriados; 

v - a garantia de atendimento domiciliar de saude ao portador de deficiencia grave 

nao intemado; 



VI - o desenvolvimento de programas de saude voltados para a pessoa portadora de 

deficiencia, desenvolvidos com a participa9ao da sociedade e que lhes ensejem a inclusao 

social; e 

VII - o papel estrategico da atua9ao dos agentes comunitarios de saude e das equipes 

de saude da familia na dissemina9ao das praticas e estrategias de reabilitayao baseada na 

comunidade. 

§ 1° - Para os efeitos deste Decreto, preven9ao compreende as a96es e medidas 

orientadas a evitar as causas das deficiencias que possam ocasionar incapacidade e as 

destinadas a evitar sua progressao ou deriva9ao em outras incapacidades. 

§ 2° - A deficiencia ou incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por 

equipe multidisciplinar de saude, para fins de concessao de beneficios e servi9os. 

§ 3°- As a96es de promo9ao da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiencia 

deverao tambem assegurar a igualdade de oportunidades no campo da saude. 

Art. 1 7 - E beneficiaria do processo de reabilitayao a pessoa que apresenta 

deficiencia, qualquer que seja sua natureza, agente causal ou grau de severidade. 

§ 1° - Considera-se reabilitavao o processo de durayao limitada e com objetivo 

definido, destinado a permitir que a pessoa com deficiencia alcance o nivel fisico, mental ou 

social funcional 6timo, proporcionando-lhe os meios de modificar sua propria vida, podendo 

compreender medidas visando a compensar a perda de uma fun9ao ou uma limitavao 

funcional e facilitar ajustes ou reajustes sociais. 

§ 2° - Para efeito do disposto neste artigo, toda pessoa que apresente redu9ao 

funcional devidamente diagnosticada por equipe multiprofissional tera direito a beneficiar-se 

dos processos de reabilitayao necessarios para corrigir ou modificar seu estado fisico, mental 

ou sensorial, quando este constitua obstaculo para sua integra9ao educativa, laboral e social. 

Art. 18- Incluem-se na assistencia integral a saude e reabilitavao da pessoa portadora 

de deficiencia a concessao de 6rteses, pr6teses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado 

que tais equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de 

independencia e inclusao da pessoa portadora de deficiencia. 

Art. 19 - Consideram-se ajudas tecnicas, para os efeitos deste Decreto, os elementos 

que permitem compensar uma ou mais limita96es funcionais motoras, sensoriais ou mentais 

da pessoa portadora de deficiencia, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da 

comunica9ao e da mobilidade e de possibilitar sua plena inclusao social. 

Paragrafo linico- Sao ajudas tecnicas: 

I - pr6teses auditivas, visuais e fisicas; 



II - 6rteses que favore9am a adequa9ao funcional; 

III - equipamentos e elementos necessarios a terapia e reabilita9ao da pessoa 

portadora de deficiencia; 

IV - equipamentos, maquinarias e utensilios de trabalho especialmente desenhados 

ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiencia; 

V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessarios para facilitar a 

autonomia e a seguran9a da pessoa portadora de deficiencia; 

VI - elementos especiais para facilitar a comunica9ao, a informa9ao e a sinaliza9ao 

para pessoa portadora de deficiencia; 

VII - equipamentos e material pedag6gico especial para educa9ao, capacita9ao e 

recrea9ao da pessoa portadora de deficiencia; 

VIII - adapta9oes ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e 

a autonomia pessoal; e 

IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia. 

Art. 20 - E considerado parte integrante do processo de reabilita9ao o provimento de 

medicamentos que favore9am a estabilidade clinica e funcional e auxiliem na limita9ao da 

incapacidade, na reeduca9ao funcional e no controle das les5es que geram incapacidades. 

Art. 21 - 0 tratamento e a orienta9ao psicol6gica serao prestados durante as distintas 

fases do processo reabilitador, destinados a contribuir para que a pessoa portadora de 

deficiencia atinja o mais pleno desenvolvimento de sua personalidade. 

Paragrafo unico - 0 tratamento e os apoios psicol6gicos serao simultaneos aos 

tratamentos funcionais e, em todos os casos, serao concedidos desde a comprova9ao da 

deficiencia ou do inicio de urn processo patol6gico que possa origina-la. 

Art. 22 - Durante a reabilita9ao, sera propiciada, se necessaria, assistencia em saude 

mental com a finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta presta9ao desenvolva ao 

maximo suas capacidades. 

Art. 23 - Sera fomentada a realiza9ao de estudos epidemiol6gicos e clinicos, com 

periodicidade e abrangencia adequadas, de modo a produzir informa9oes sobre a ocorrencia 

de deficiencias e incapacidades. 

Se~ao II 

Do Acesso a Educa9ao 



Art. 24 - Os 6rgaos e as entidades da Administra~ao Publica Federal direta e indireta 

responsaveis pela educa~ao dispensarao tratamento prioritario e adequado aos assuntos objeto 

deste Decreto, viabilizando, sem prejuizo de outras, as seguintes medidas: 

I - a matricula compuls6ria em cursos regulares de estabelecimentos publicos e 

particulares de pessoa portadora de deficiencia capazes de se integrar na rede regular de 

ensmo; 

II - a inclusao, no sistema educacional, da educa~ao especial como modalidade de 

educa~ao escolar que permeia transversalmente todos os niveis e as modalidades de ensino; 

IV - a oferta, obrigat6ria e gratuita, da educa~ao especial em estabelecimentos 

publicos de ensino; 

V - o oferecimento obrigat6rio dos servwos de educa~ao especial ao educando 

portador de deficiencia em unidades hospitalares e congeneres nas quais esteja intemado por 

prazo igual ou superior a urn ano; e 

VI - o acesso de aluno portador de deficiencia aos beneficios conferidos aos demais 

educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo. 

§ 1 o - Entende-se por educa~ao especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade 

de educa~ao escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com 

necessidades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiencia. 

§ 2°- A educa~ao especial caracteriza-se por constituir processo flexivel, dinamico e 

individualizado, oferecido principalmente nos niveis de ensino considerados obrigat6rios. 

§ 3°- A educa~ao do aluno com deficiencia devera iniciar-se na educa~ao infantil, a 

partir de zero ano. 

§ 4° - A educa~ao especial contara com equipe multiprofissional, com a adequada 

especializa~ao, e adotara orienta~oes pedag6gicas individualizadas. 

§ 5° - Quando da constru~ao e reforma de estabelecimentos de ensino devera ser 

observado o atendimento as normas tecnicas da Associa~ao Brasileira de Normas Tecnicas -

ABNT relativas a acessibilidade. 

Art. 25 - Os servi~os de educa~ao especial serao ofertados nas institui~oes de ensino 

publico ou privado do sistema de educa~ao geral, de forma transit6ria ou permanente, 

mediante programas de apoio para o aluno que esta integrado no sistema regular de ensino, ou 

em escolas especializadas exclusivamente quando a educa~ao das escolas comuns nao puder 

satisfazer as necessidades educativas ou sociais do aluno ou quando necessario ao bem-estar 

do educando. 



Art. 26 - As institui<;oes hospitalares e congeneres deverao assegurar atendimento 

pedag6gico ao educando portador de deficiencia intemado nessas unidades por prazo igual ou 

superior a urn ano, com o prop6sito de sua inclusao ou manuten<;ao no processo educacional. 

Art. 27 - As institui<;oes de ensino superior deverao oferecer adapta<;oes de provas e 

os apoios necessarios, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiencia, inclusive 

tempo adicional para realiza<;ao das provas, conforme as caracteristicas da deficiencia. 

§ 1 o- As disposi<;oes deste artigo aplicam-se, tambem, ao sistema geral do processo 

seletivo 

para ingresso em cursos universitarios de institui<;oes de ensino superior. 

§ 2° - 0 Ministerio da Educa<;ao, no ambito da sua competencia, expedira instru<;oes 

para que os programas de educa<;ao superior incluam nos seus curriculos conteudos, itens ou 

disciplinas relacionados a pessoa portadora de deficiencia. 

Art. 28 - 0 aluno portador de deficiencia matriculado ou egresso do ensmo 

fundamental ou medio, de institui<;oes publicas ou privadas, tera acesso a educa<;ao 

profissional, a fim de obter habilita<;ao profissional que lhe proporcione oportunidades de 

acesso ao mercado de trabalho. 

§ 1 o - A educa<;ao pro fissional para a pessoa portadora de deficiencia sera oferecida 

nos niveis basico, tecnico e tecnol6gico, em escola regular, em institui<;oes especializadas e 

nos ambientes de trabalho. 

§ 2° - As institui<;oes publicas e privadas que ministram educa<;ao profissional 

deverao, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nivel basico a pessoa portadora de 

deficiencia, condicionando a matricula a sua capacidade de aproveitamento e nao a seu nivel 

de escolaridade. 

§ 3° - Entende-se por habilita<;ao profissional o processo destinado a propiciar a 

pessoa portadora de deficiencia, em nivel formal e sistematizado, aquisi<;ao de conhecimentos 

e habilidades especificamente associados a determinada profissao ou ocupa<;ao. 

§ 4° - Os diplomas e certificados de cursos de educa<;ao profissional expedidos por 

institui<;ao credenciada pelo Ministerio da Educa<;ao ou 6rgao equivalente terao validade em 

todo o territ6rio nacional. 

Art. 29 - As escolas e institui<;oes de educa<;ao profissional oferecerao, se necessaria, 

servi<;os de apoio especializado para atender as peculiaridades da pessoa portadora de 

deficiencia, tais como: 

I - adapta<;ao dos recursos instrucionais: material pedag6gico, equipamento e 

curricula; 



II - capacita<;ao dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais 

especializados; e 

III - adequa<;ao dos recursos fisicos: elimina<;ao de barreiras arquitetonicas, 

ambientais e de comunica<;ao. 

Se~ao III 

Da Habilita<;ao e da Reabilita<;ao Profissional 

Art. 30- A pessoa portadora de deficiencia, beneficiaria ou nao do Regime Geral de 

Previdencia Social, tern direito as presta<;oes de habilita<;ao e reabilita<;ao profissional para 

capacitar-se a obter trabalho, conserva-lo e progredir profissionalmente. 

Art. 31 - Entende-se por habilita<;ao e reabilita<;ao profissional o processo orientado a 

possibilitar que a pessoa portadora de deficiencia, a partir da identifica<;ao de suas 

potencialidades laborativas, adquira o nivel suficiente de desenvolvimento profissional para 

ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida comunitaria. 

Art. 32 - Os servi<;os de habilita<;ao e reabilita<;ao profissional deverao estar dotados 

dos recursos necessarios para atender toda pessoa portadora de deficiencia, 

independentemente da origem de sua deficiencia, desde que possa ser preparada para trabalho 

que lhe seja adequado e tenha perspectivas de obter, conservar e nele progredir. 

Art. 33 - A orienta<;ao profissional sera prestada pelos correspondentes servi<;os de 

habilita<;ao e reabilita<;ao profissional, tendo em conta as potencialidades da pessoa portadora 

de deficiencia, identificadas com base em relat6rio de equipe multiprofissional, que devera 

considerar: 

I- educa<;ao escolar efetivamente recebida e por receber; 

II - expectativas de promo<;ao social; 

III - possibilidades de emprego existentes em cada caso; 

IV - motiva<;oes, atitudes e preferencias profissionais; e 

V- necessidades do mercado de trabalho. 

Se~ao IV 

Do Acesso ao Trabalho 



Art. 34 - E finalidade primordial da politica de emprego a inser<;ao da pessoa 

portadora de deficiencia no mercado de trabalho ou sua incorpora<;ao ao sistema produtivo 

mediante regime especial de trabalho protegido. 

Panigrafo unico - Nos casos de deficiencia grave ou severa, o cumprimento do 

disposto no caput deste artigo podera ser efetivado mediante a contrata<;ao das cooperativas 

sociais de que trata a Lei n° 9.867, de 1° de novembro de 1999. 

Art. 35 -Sao modalidades de inser<;ao laboral da pessoa portadora de deficiencia: 

I - coloca<;ao competitiva: processo de contrata<;ao regular, nos termos da legisla<;ao 

trabalhista e previdenciaria, que independe da ado<;ao de procedimentos especiais para sua 

concretiza<;ao, nao sendo excluida a possibilidade de utiliza<;ao de apoios especiais; 

II - coloca<;ao seletiva: processo de contrata<;ao regular, nos termos da legisla<;ao 

trabalhista e previdenciaria, que depende da ado<;ao de procedimentos e apoios especiais para 

sua concretiza<;ao; e 

III - promo<;ao do trabalho por conta propria: processo de fomento da a<;ao de uma ou 

ma1s pessoas, mediante trabalho autonomo, cooperativado ou em regime de economia 

familiar, com vista a emancipa<;ao economica e pessoal. 

§ 1 o - As entidades beneficentes de assistencia social, na forma da lei, poderao 

intermediar a modalidade de inser<;ao laboral de que tratam os incisos II e III, nos seguintes 

casos: 

I - na contrata<;ao para presta<;ao de servi<;os, por entidade publica ou privada, da 

pessoa portadora de deficiencia fisica, mental ou sensorial: e 

II - na comercializa<;ao de bens e servi<;os decorrentes de programas de habilita<;ao 

profissional de adolescente e adulto portador de deficiencia em oficina protegida de produ<;ao 

ou terapeutica. 

§ 2°- Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contrata<;ao 

de pessoa que, devido ao seu grau de deficiencia, transit6ria ou permanente, exija condi<;oes 

especiais, tais como jomada variavel, horario flexivel, proporcionalidade de salario, ambiente 

de trabalho adequado as suas especificidades, entre outros. 

§ 3°- Consideram-se apoios especiais a orienta<;ao, a supervisao e as ajudas tecnicas 

entre outros elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limita<;oes 

funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiencia, de modo a 

superar as barreiras da mobilidade e da comunica<;ao, possibilitando a plena utiliza<;ao de suas 

capacidades em condi<;oes de normalidade. 



§ 4°- Considera-se oficina protegida de prodw;ao a unidade que funciona em rela<;ao 

de dependencia com entidade publica ou beneficente de assistencia social, que tern por 

objetivo desenvolver programa de habilita<;ao profissional para adolescente e adulto portador 

de deficiencia, provendo-o com trabalho remunerado, com vista a emancipa<;ao economica e 

pessoal relativa. 

§ 5° - Considera-se oficina protegida terapeutica a unidade que funciona em rela<;ao 

de dependencia com entidade publica ou beneficente de assistencia social, que tern por 

objetivo a integra<;ao social por meio de atividades de adapta<;ao e capacita<;ao para o trabalho 

de adolescente e adulto que devido ao seu grau de deficiencia, transit6ria ou permanente, nao 

possa desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de trabalho ou em oficina 

protegida de produ<;ao. 

§ 6° - 0 periodo de adapta<;ao e capacita<;ao para o trabalho de adolescente e adulto 

portador de deficiencia em oficina protegida terapeutica nao caracteriza vinculo empregaticio 

e esta condicionado a processo de avalia<;ao individual que considere o desenvolvimento 

biopsicossocial da pessoa. 

§ 7° - A presta<;ao de servi<;os sera feita mediante celebra<;ao de convenio ou contrato 

formal, entre a entidade beneficente de assistencia social e o tomador de servi<;os, no qual 

constani a rela<;ao nominal dos trabalhadores portadores de deficiencia colocados a disposi<;ao 

do tomador. 

§ 8°- A entidade que se utilizar do processo de coloca<;ao seletiva deveni promover, 

em parceria com o tomador de servi<;os, programas de preven<;ao de doen<;as profissionais e 

de redu<;ao da capacidade laboral, bern assim programas de reabilita<;ao caso ocorram 

patologias ou se manifestem outras incapacidades. 

Art. 36- A empresa com cern ou mais empregados esta obrigada a preencher de dois 

a cinco por cento de seus cargos com beneficiarios da Previdencia Social reabilitados ou com 

pessoa portadora de deficiencia habilitada, na seguinte propor<;ao: 

I - ate duzentos empregados, dois por cento; 

II- de duzentos e urn a quinhentos empregados, tres por cento; 

III- de quinhentos e urn a mil empregados, quatro por cento; ou 

IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 

§ 1° - A dispensa de empregado na condi<;ao estabelecida neste artigo, quando se 

tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no 

contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer ap6s a contrata<;ao de substituto em 

condi<;oes semelhantes. 



§ 2° - Considera-se pessoa portadora de deficiencia habilitada aquela que concluiu 

curso de educa<;ao profissional de nivel basico, tecnico ou tecnol6gico, ou curso superior, com 

certifica<;ao ou diploma<;ao expedida por institui<;ao publica ou privada, legalmente 

credenciada pelo Ministerio da Educa<;ao ou 6rgao equivalente, ou aquela com certificado de 

conclusao de processo de habilita<;ao ou reabilita<;ao profissional fomecido pelo Instituto 

Nacional do Segura Social- INSS. 

§ 3° - Considera-se, tambem, pessoa portadora de deficiencia habilitada aquela que, 

nao tendo se submetido a processo de habilita<;ao ou reabilita<;ao, esteja capacitada para o 

exercicio da fun<;ao. 

§ 4° - A pessoa portadora de deficiencia habilitada nos termos dos §§ 2° e 3° deste 

artigo podera recorrer a intermedia<;ao de 6rgao integrante do sistema publico de emprego, 

para fins de inclusao laboral na forma deste artigo. 

§ 5° - Compete ao Ministerio do Trabalho e Emprego estabelecer sistematica de 

fiscaliza<;ao, avalia<;ao e controle das empresas, bern como instituir procedimentos e 

formularios que propiciem estatisticas sobre o numero de empregados portadores de 

deficiencia e de vagas preenchidas, para fins de acompanhamento do disposto no caput deste 

artigo. 

Art. 37 - Fica assegurado a pessoa portadora de deficiencia o direito de se inscrever 

em concurso publico, em igualdade de condi<;oes com os demais candidatos, para provimento 

de cargo cujas atribui<;oes sejam compativeis com a deficiencia de que e portador. 

§ 1° - 0 candidato portador de deficiencia, em razao da necessaria igualdade de 

condi<;oes, concorrera a todas as vagas, sendo reservado no minima o percentual de cinco por 

cento em face da classifica<;ao obtida. 

§ 2° - Caso a aplica<;ao do percentual de que trata o paragrafo anterior resulte em 

numero fracionado, este devera ser elevado ate o primeiro nlimero inteiro subseqiiente. 

Art. 38- Nao se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: 

I - cargo em comissao ou fun<;ao de confian<;a, de livre nomea<;ao e exonera<;ao; e 

II - cargo ou emprego publico integrante de carreira que exija aptidao plena do 

candidato. 

Art. 39- Os editais de concursos publicos deverao canter: 

I - o numero de vagas existentes, bern como o total correspondente a reserva 

destinada a pessoa portadora de deficiencia; 

II - as atribui<;oes e tarefas essenciais dos cargos; 



III - previsao de adapta<;ao das provas, do curso de forma<;ao e do estagio probat6rio, 

conforme a deficiencia do candidato; e 

IV - exigencia de apresenta<;ao, pelo candidato portador de deficiencia, no ato da 

inscri<;ao, de laudo medico atestando a especie e o grau ou nivel da deficiencia, com expressa 

referencia ao c6digo correspondente da Classifica<;ao Intemacional de Doen<;a - CID, bern 

como a provavel causa da deficiencia. 

Art. 40 - E vedado a autoridade competente obstar a inscri<;ao de pessoa portadora de 

deficiencia em concurso publico para ingresso em carreira da Administra<;ao Publica Federal 

direta e indireta. 

§ 1° - No ato da inscri<;ao, o candidato portador de deficiencia que necessite de 

tratamento diferenciado nos dias do concurso devera requere-lo, no prazo determinado em 

edital, indicando as condi<;oes diferenciadas de que necessita para a realiza<;ao das provas. 

§ 2° - 0 candidato portador de deficiencia que necessitar de tempo adicional para 

realiza<;ao das provas devera requere-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido 

por especialista da area de sua deficiencia, no prazo estabelecido no edital do concurso. 

Art. 41 - A pessoa portadora de deficiencia, resguardadas as condi<;oes especiais 

previstas neste 

Decreto, participara de concurso em igualdade de condi<;oes com os demais 

candidatos no que conceme: 

I - ao conteudo das provas; 

II - a avalia<;ao e aos criterios de aprova<;ao; 

III - ao horario e ao local de aplica<;ao das provas; e 

IV - a nota minima exigida para todos os demais candidatos. 

Art. 42 - A publica<;ao do resultado final do concurso sera feita em duas listas, 

contendo, a primeira, a pontua<;ao de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de 

deficiencia, e a segunda, somente a pontua<;ao destes ultimos. 

Art. 43 - 0 6rgao responsavel pela realiza<;ao do concurso tera a assistencia de 

equipe multiprofissional composta de tres profissionais capacitados e atuantes nas areas das 

deficiencias em questao, sendo urn deles medico, e tres profissionais integrantes da carreira 

almejada pelo candidato. 

§ 1° - A equipe multiprofissional emitira parecer observando: 

I- as informa<;oes prestadas pelo candidato no ato da inscri<;ao; 

II - a natureza das atribui<;oes e tarefas essenciais do cargo ou da fun<;ao a 

desempenhar; 



III - a viabilidade das condi<;oes de acessibilidade e as adequa<;oes do ambiente de 

trabalho na execu<;ao das tarefas; 

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 

habitualmente utilize; e 

V - a CID e outros padroes reconhecidos nacional e intemacionalmente. 

§ 2° - A equipe multiprofissional avaliara a compatibilidade entre as atribui<;oes do 

cargo e a deficiencia do candidato durante o estagio probat6rio. 

Art. 44 - A analise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato 

portador de deficiencia obedecera ao disposto no art. 20 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990. 

Art. 45 - Serao implementados programas de forma<;ao e qualifica<;ao profissional 

voltados para a pessoa portadora de deficiencia no ambito do Plano Nacional de Forma<;ao 

Profissional - PLANFOR. 

Paragrafo (mico - Os programas de forma<;ao e qualifica<;ao profissional para pessoa 

portadora de deficiencia terao como objetivos: 

I - criar condi<;oes que garantam a toda pessoa portadora de deficiencia o direito a 

receber uma forma<;ao profissional adequada; 

II - organizar os meios de forma<;ao necessarios para qualificar a pessoa portadora de 

deficiencia para a inseryao competitiva no mercado !aboral; e 

III- ampliar a forma<;ao e qualifica<;ao profissional sob a base de educa<;ao geral para 

fomentar o desenvolvimento harmonico da pessoa portadora de deficiencia, assim como para 

satisfazer as exigencias derivadas do progresso tecnico, dos novos metodos de produ<;ao e da 

evolu<;ao social e economica. 

Se~ao V 

Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer 

Art. 46 - Os 6rgaos e as entidades da Administra<;ao Publica Federal direta e indireta 

responsaveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer dispensarao tratamento 

prioritario e adequado aos assuntos objeto deste Decreto, com vista a viabilizar, sem prejuizo 

de outras, as seguintes medidas: 

I - promover o acesso da pessoa portadora de deficiencia aos meios de comunica<;ao 

social; 

II - criar incentivos para o exercicio de atividades criativas, mediante: 



a) participa<;ao da pessoa portadora de deficiencia em concursos de premios no 

campo das artes e das letras; e 

b) exposi<;oes, publica<;5es e representa<;5es artisticas de pessoa portadora de 

deficiencia; 

III - incentivar a pratica desportiva formal e nao-formal como direito de cada urn eo 

lazer como forma de promo<;ao social; 

IV - estimular meios que facilitem o exercicio de atividades desportivas entre a 

pessoa portadora de deficiencia e suas entidades representativas; 

V - assegurar a acessibilidade as instala<;oes desportivas dos estabelecimentos de 

ensino, desde o nivel pre-escolar ate a universidade; 

VI - promover a inclusao de atividades desportivas para pessoa portadora de 

deficiencia na pnitica da educa<;ao fisica ministrada nas institui<;5es de ensino publicas e 

privada; 

VII - apoiar e promover a publica<;ao e o uso de guias de turismo com informa<;ao 

adequada a pessoa portadora de deficiencia; e 

VIII - estimular a amplia<;ao do turismo a pessoa portadora de deficiencia ou com 

mobilidade reduzida, mediante a oferta de instala<;5es hoteleiras acessiveis e de servi<;os 

adaptados de transporte. 

Art. 47 - Os recursos do Programa Nacional de Apoio a Cultura financiarao, entre 

outras a<;oes, a produ<;ao e a difusao artistico-cultural de pessoa portadora de deficiencia. 

Panigrafo linico - Os projetos culturais financiados com recursos federais, inclusive 

oriundos de programas especiais de incentivo a cultura, deverao facilitar o livre acesso da 

pessoa portadora de deficiencia, de modo a possibilitar-lhe o pleno exercicio dos seus direitos 

culturais. 

Art. 48 - Os 6rgaos e as entidades da Administra<;ao Publica Federal direta e indireta, 

promotores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer, devem concorrer tecnica e 

financeiramente para obten<;ao dos objetivos deste Decreto. 

Panigrafo unico - Serao prioritariamente apoiadas a manifesta<;ao desportiva de 

rendimento e a educacional, compreendendo as atividades de: 

I - desenvolvimento de recursos humanos especializados; 

II - promo<;ao de competi<;5es desportivas intemacionais, nac10na1s, estaduais e 

locais; 

III - pesquisa cientifica, desenvolvimento tecnol6gico, documenta<;ao e informa<;ao; e 



IV - constrw;ao, amplia9ao, recupera9ao e adapta9ao de instala96es desportivas e de 

lazer. 

CAPITULO VIII 

Da Politica de Capacita9ao de Profissionais Especializados 

Art. 49- Os 6rgaos e as entidades da Administra9ao Publica Federal direta e indireta, 

responsaveis pela forma9ao de recursos humanos, devem dispensar aos assuntos objeto deste 

Decreto tratamento prioritario e adequado, viabilizando, sem prejuizo de outras, as seguintes 

medidas: 

I - forma9ao e qualifica9ao de professores de nivel medio e superior para a educa9ao 

especial, de tecnicos de nivel medio e superior especializados na habilita9ao e reabilita9ao, e 

de instrutores e professores para a forma9ao profissional; 

II - forma9ao e qualifica9ao profissional, nas diversas areas de conhecimento e de 

recursos humanos que atendam as demandas da pessoa portadora de deficiencia; e 

III - incentivo a pesquisa e ao desenvolvimento tecnol6gico em todas as areas do 

conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiencia. 

CAPITULO IX 

Da Acessibilidade na Administra9ao Publica Federal 

Art. 50- Os 6rgaos e as entidades da Administra9ao Publica Federal direta e indireta 

adotarao providencias para garantir a acessibilidade e a utiliza9ao dos hens e servi9os, no 

ambito de suas competencias, a pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida, 

mediante a elimina9ao de barreiras arquitetonicas e obstaculos, bern como evitando a 

constru9ao de novas barreiras. 

Art. 51 - Para os efeitos deste Capitulo, consideram-se: 

I- acessibilidade: possibilidade e condi9ao de alcance para utiliza9ao, com seguran9a 

e autonomia, dos espa9os, mobiliarios e equipamentos urbanos, das instala96es e 

equipamentos esportivos, das edifica96es, dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunica9ao, por pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstaculo que limite ou impe9a o acesso, a 

liberdade de movimento e a circula9ao com seguran9a das pessoas, classificadas em: 



a) barreiras arquitetonicas urbanisticas: as existentes nas vias publicas enos espa<;os 

de uso publico; 

b) barreiras arquitetonicas na edifica<;ao: as existentes no interior dos edificios 

publicos e privados; 

c) barreiras nas comunica<;5es: qualquer entrave ou obstaculo que dificulte ou 

impossibilite a expressao ou o recebimento de mensagens por intermedio dos meios ou 

sistemas de comunica<;ao, sejam ou nao de massa; 

III - pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida: a que temponiria 

ou permanentemente tenha limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio ambiente e 

de utiliza-lo; 

IV - elemento da urbaniza<;ao: qualquer componente das obras de urbaniza<;ao, tais 

como os referentes a pavimenta<;ao, saneamento, encanamentos para esgotos, distribui<;ao de 

energia eletrica, ilumina<;ao publica, abastecimento e distribui<;ao de agua, paisagismo e os 

que materializam as indica<;5es do planejamento urbanistico; e 

V - mobiliario urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espa<;os publicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos da urbaniza<;ao ou da edifica<;ao, de forma que sua 

modifica<;ao ou translado nao provoque altera<;5es substanciais nestes elementos, tais como 

semaforos, postes de sinaliza<;ao e similares, cabines telefonicas, fontes publicas, lixeiras, 

toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza analoga. 

Art. 52 - A constru<;ao, amplia<;ao e reforma de edificios, pra<;as e equipamentos 

esportivos e de lazer, publicos e privados, destinados ao uso coletivo deverao ser executadas 

de modo que sejam ou se tomem acessiveis a pessoa portadora de deficiencia ou com 

mobilidade reduzida. 

Paragrafo unico - Para os fins do disposto neste artigo, na constru<;ao, amplia<;ao ou 

reforma de edificios, pra<;as e equipamentos esportivos e de lazer, publicos e privados, 

destinados ao uso coletivo por 6rgaos da Administra<;ao Publica Federal, deverao ser 

observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: 

I - nas areas extemas ou intemas da edifica<;ao, destinadas a garagem e a 

estacionamento de uso publico, serao reservados dois por cento do total das vagas a pessoa 

portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida, garantidas no minimo tres, pr6ximas 

dos acessos de circula<;ao de pedestres, devidamente sinalizadas e com as especifica<;oes 

tecnicas de desenho e tra<;ado segundo as normas da ABNT; 



II - pelo menos urn dos acessos ao interior da edifica9ao deveni estar livre de 

barreiras arquitetonicas e de obstaculos que impe9am ou dificultem a acessibilidade da pessoa 

portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida; 

III - pelo menos urn dos itinerarios que comuniquem horizontal e verticalmente todas 

as dependencias e servi9os do edificio, entre si e com o exterior, cumprira os requisitos de 

acessibilidade; 

IV - pelo menos urn dos elevadores devera ter a cabine, assim como sua porta de 

entrada, acessiveis para pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida, em 

conformidade com norma tecnica especifica da ABNT; e 

V - os edificios disporao, pelo menos, de urn banheiro acessivel para cada genero, 

distribuindo se seus equipamentos e acess6rios de modo que possam ser utilizados por pessoa 

portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Art. 53 - As bibliotecas, os museus, os locais de reunioes, conferencias, aulas e 

outros ambientes de natureza similar disporao de espa9os reservados para pessoa que utilize 

cadeira de rodas e de lugares especificos para pessoa portadora de deficiencia auditiva e 

visual, inclusive acompanhante, de acordo com as normas tecnicas da ABNT, de modo a 

facilitar-lhes as condi96es de acesso, circula9ao e comunica9ao. 

Art. 54 - Os 6rgaos e as entidades da Administra9ao Publica Federal, no prazo de tres 

anos a partir da publicayao deste Decreto, deverao promover as adapta96es, elimina96es e 

supressoes de barreiras arquitetonicas existentes nos edificios e espa9os de uso publico e 

naqueles que estejam sob sua administra9ao ou uso. 

CAPITULO X 

Do Sistema Integrado de Informa96es 

Art. 55- Fica instituido, no ambito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do 

Ministerio da Justi9a, o Sistema Nacional de Informa96es sobre Deficiencia, sob a 

responsabilidade da CORDE, com a finalidade de criar e manter bases de dados, reunir e 

difundir informa9ao sobre a situa9ao das pessoas portadoras de deficiencia e fomentar a 

pesquisa e o estudo de todos os aspectos que afetem a vida dessas pessoas. 

Paragrafo unico - Serao produzidas, periodicamente, estatisticas e informa9oes, 

podendo esta atividade realizar-se conjuntamente com os censos nacionais, pesquisas 

nacionais, regionais e locais, em estreita colabora9ao com universidades, institutos de 

pesquisa e organiza96es para pessoas portadoras de deficiencia. 



CAPITULO XI 

Das Disposic;oes Finais e Transit6rias 

Art. 56 - A Secretaria de Estado dos Direitos Hurnanos, corn base nas diretrizes e 

rnetas do Plano Plurianual de Investirnentos, por intermedio da CORDE, elaborara, ern 

articulac;ao corn outros 6rgaos e entidades da Adrninistrac;ao Publica Federal, o Plano 

Nacional de Ac;oes Integradas na Area das Deficiencias. 

Art. 57 - Fica criada, no ambito da Secretaria de Estado dos Direitos Hurnanos, 

comissao especial, corn a finalidade de apresentar, no prazo de cento e oitenta dias, a contar 

de sua constituic;ao, propostas destinadas a: 

I - irnplernentar prograrna de formac;ao profissional mediante a concessao de bolsas 

de qualificac;ao para a pessoa portadora de deficiencia, corn vistas a estirnular a aplicac;ao do 

disposto no art. 36; e 

II - propor rnedidas adicionais de estirnulo a adoc;ao de trabalho ern tempo parcial ou 

ern regime especial para a pessoa portadora de deficiencia. 

Paragrafo unico - A comissao especial de que trata o caput deste artigo sera 

cornposta por urn representante de cada 6rgao e entidade a seguir indicados: 

I- CORDE; 

II- CONADE; 

III- Ministerio do Trabalho e Ernprego; 

IV - Secretaria de Estado de Assistencia Social do Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social; 

V - Ministerio da Educac;ao; 

VI - Ministerio dos Transportes; 

VII - Instituto de Pesquisa Econornica Aplicada; e 

VIII- INSS. 

Art. 58 - A CORDE desenvolvera, ern articulac;ao corn 6rgaos e entidades da 

Adrninistrac;ao Publica Federal, prograrnas de facilitac;ao da acessibilidade ern sitios de 

interesse hist6rico, turistico, cultural e desportivo, mediante a rernoc;ao de barreiras fisicas ou 

arquitetonicas que irnpec;arn ou dificultern a locornoc;ao de pessoa portadora de deficiencia ou 

corn rnobilidade reduzida. 

Art. 59 - Este Decreto entra ern vigor na data da sua publicac;ao, 



Art. 60- Ficam revogados os Decretos nos93.481, de 29 de outubro de 1986, 91, de 6 

de setembro de 1993, 1.680, de 18 de outubro de 1995, 3.030, de 20 de abril de 1999, o § 2° 

do art. 141 do Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de 

maio de 1999, eo Decreto no e 3.076, de 1 ode junho de 1999. 

Brasilia, 20 de dezembro de 1999; 

178° da Independencia e Ill o da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 



ANEXO V- Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Estabelece normas gerais e 

criterios basicos para a promo9ao da 

acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiencia ou com mobilidade reduzida, e 

da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Fa9o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Capitulo I 

Disposi9oes Gerais 

Art. 1 - Esta Lei estabelece normas gerais e criterios basicos para a promo9ao da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida, mediante a 

supressao de barreiras e de obstaculos nas vias e espa9os publicos, no mobiliario urbano, na 

constru9ao e reforma de edificios e nos meios de transporte e de comunica9ao. 

Art. 2 - Para os fins desta Lei sao estabelecidas as seguintes defini9oes: 

I- acessibilidade: possibilidade e condi9ao de alcance para utiliza9ao, com seguran9a 

e autonomia, dos espa9os, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edifica9oes, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunica9ao, por pessoa portadora de deficiencia ou 

com mobilidade reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstaculo que limite ou impe9a o acesso, a 

liberdade de movimento e a circula9ao com seguran9a das pessoas, classificadas em: 

a) barreiras arquitetonicas urbanisticas: as existentes nas vias publicas e nos espa9os 

de uso publico; 

b) barreiras arquitetonicas na edifica9ao: as existentes no interior dos edificios 

publicos e privados; 

c) barreiras arquitetonicas nos transportes: as existentes nos meios de transportes; 

d) barreiras nas comunica9oes: qualquer entrave ou obstaculo que dificulte ou 

impossibilite a expressao ou o recebimento de mensagens por intermedio dos meios ou 

sistemas de comunica9ao, sejam ou nao de massa; 



III - pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida: a que temponiria 

ou permanentemente tern limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utiliza-lo; 

IV - elemento da urbaniza<;ao: qualquer componente das obras de urbaniza<;ao, tais 

como os referentes a pavimenta<;ao, saneamento, encanamentos para esgotos, distribui<;ao de 

energia eletrica, ilumina<;ao publica, abastecimento e distribui<;ao de agua, paisagismo e os 

que materializam as indica<;oes do planejamento urbanistico; 

V - mobiliario urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espa<;os publicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos da urbaniza<;ao ou da edifica<;ao, de forma que sua 

modifica<;ao ou traslado nao provoque altera<;oes substanciais nestes elementos, tais como 

semaforos, postes de sinaliza<;ao e similares, cabines telefonicas, fontes publicas, lixeiras, 

toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza analoga; 

VI - ajuda tecnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite 

o acesso eo uso de meio fisico. 

Capitulo II 

Dos Elementos da Urbaniza<;ao 

Art. 3 - 0 planejamento e a urbaniza<;ao das vias publicas, dos parques e dos demais 

espa<;os de uso publico deverao ser concebidos e executados de forma a toma-los acessiveis 

para as pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Art. 4 - As vias publicas, os parques e os demais espa<;os de uso publico existentes, 

ass1m como as respectivas instala<;oes de servi<;os e mobiliarios urbanos deverao ser 

adaptados, obedecendo- se ordem de prioridade que vise a maior eficiencia das modifica<;oes, 

no sentido de promover mais ampla acessibilidade as pessoas portadoras de deficiencia ou 

com mobilidade reduzida. 

Art. 5 - 0 projeto e o tra<;ado dos elementos de urbaniza<;ao publicos e privados de 

uso comunitario, nestes compreendidos os itinerarios e as passagens de pedestres, os 

percursos de entrada e de saida de veiculos, as escadas e rampas, deverao observar os 

parametros estabelecidos pelas normas tecnicas de acessibilidade da Associa<;ao Brasileira de 

Normas Tecnicas - ABNT. 

Art. 6 - Os banheiros de uso publico existentes ou a construir em parques, pra<;as, 

jardins e espa<;os livres publicos deverao ser acessiveis e dispor, pelo menos, de urn sanitario 

e urn lavat6rio que atendam as especifica<;oes das normas tecnicas da ABNT. 



Art. 7 - Em todas as areas de estacionamento de veiculos, localizadas em vias ou em 

espa9os publicos, deverao ser reservadas vagas pr6ximas dos acessos de circula9ao de 

pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que transportem pessoas portadoras de 

deficiencia com dificuldade de locomo9iio. 

Paragrafo unico. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverao ser em 

nlimero equivalente a dois por cento do total, garantida, no minima, uma vaga, devidamente 

sinalizada e com as especifica96es tecnicas de desenho e tra9ado de acordo com as normas 

tecnicas vigentes. 

Capitulo III 

Do Desenho e da Localiza9ao do Mobiliario Urbano 

Art. 8 - Os sinais de trafego, semaforos, pastes de iluminayao ou quaisquer outros 

elementos verticais de sinaliza9ao que devam ser instalados em itinerario ou espa9o de acesso 

para pedestres deverao ser dispostos de forma a nao dificultar ou impedir a circula9ao, e de 

modo que possam ser utilizados com a maxima comodidade. 

Art. 9 - Os semaforos para pedestres instalados nas vias publicas deverao estar 

equipados com mecanismo que emita sinal sonora suave, intermitente e sem estridencia, ou 

com mecanismo altemativo, que sirva de guia ou orienta9ao para a travessia de pessoas 

portadoras de deficiencia visual, se a intensidade do fluxo de veiculos e a periculosidade da 

via assim determinarem. 

Art. 10 - Os elementos do mobiliario urbana deverao ser projetados e instalados em 

locais que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiencia ou com 

mobilidade reduzida. 

Capitulo IV 

Da Acessibilidade nos Edificios Publicos ou de U so Coletivo 

Art. 11 - A constru9ao, amplia9ao ou reforma de edificios publicos ou privados 

destinados ao uso coletivo deverao ser executadas de modo que sejam ou se tomem acessiveis 

as pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 



Panigrafo ill1ico. Para os fins do disposto neste artigo, na constru9ao, amplia9ao ou 

reforma de edificios publicos ou privados destinados ao uso coletivo deverao ser observados, 

pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: 

I - nas areas extemas ou intemas da edifica9ao, destinadas a garagem e a 

estacionamento de uso publico, deverao ser reservadas vagas pr6ximas dos acessos de 

circula9ao de pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que transportem pessoas 

portadoras de deficiencia com dificuldade de locomo9ao permanente; 

II - pelo menos urn dos acessos ao interior da edifica9ao deveni estar livre de 

barreiras arquitetonicas e de obstaculos que impe9am ou dificultem a acessibilidade de pessoa 

portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida; 

III - pelo menos urn dos itinerarios que comuniquem horizontal e verticalmente todas 

as dependencias e servi9os do edificio, entre si e como exterior, devera cumprir os requisitos 

de acessibilidade de que trata esta Lei; e 

IV - os edificios deverao dispor, pelo menos, de urn banheiro acessivel, distribuindo

se seus equipamentos e acess6rios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora 

de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Art. 12 - Os locais de espetaculos, conferencias, aulas e outros de natureza similar 

deverao dispor de espa9os reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares 

especificos para pessoas com deficiencia auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo 

com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condi96es de acesso, circula9ao e comunica9ao. 

Capitulo V 

Da Acessibilidade nos Edificios de U so Privado 

Art. 13 - Os edificios de uso privado em que seJa obrigat6ria a instala9ao de 

elevadores deverao ser construidos atendendo aos seguintes requisitos minimos de 

acessibilidade: 

I - percurso acessivel que una as unidades habitacionais com o exterior e com as 

dependencias de uso comurn; 

II - percurso acessivel que una a edifica9ao a via publica, as edifica96es e aos 

servi9os anexos de uso comurn e aos edificios vizinhos; 



III - cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessivel para pessoas 

portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Art. 14 - Os edificios a serem construidos com mais de urn pavimento alt!m do 

pavimento de acesso, a exce9ao das habita96es unifamiliares, e que nao estejam obrigados a 

instala9ao de elevador, deverao dispor de especifica96es tecnicas e de projeto que facilitem a 

instala9ao de urn elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes 

edificios atender aos requisitos de acessibilidade. 

Art. 15 - Cabeni ao 6rgao federal responsavel pela coordena9ao da politica 

habitacional regulamentar a reserva de urn percentual minimo do total das habita96es, 

conforme a caracteristica da popula9ao local, para o atendimento da demanda de pessoas 

portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Capitulo VI 

Da Acessibilidade nos V eiculos de Transporte Coletivo 

Art. 16 - Os veiculos de transporte coletivo deverao cumpnr os requisitos de 

acessibilidade estabelecidos nas normas tecnicas especificas. 

Capitulo VII 

Da Acessibilidade nos Sistemas de Comunica9ao e Sinaliza9ao 

Art. 17 - 0 Poder Publico promovera a elimina9ao de barreiras na comunica9ao e 

estabelecera mecanismos e altemativas tecnicas que tomem acessiveis os sistemas de 

comunica9ao e sinaliza9ao as pessoas portadoras de deficiencia sensorial e com dificuldade de 

comunica9ao, para garantir-lhes o direito de acesso a informa9ao, a comunicayao, ao trabalho, 

a educayaO, ao transporte, a cultura, ao esporte e ao lazer. 

Art. 18 - 0 Poder Publico implementara a forma9ao de profissionais interpretes de 

escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-interpretes, para facilitar qualquer tipo de 

comunica9ao direta a pessoa portadora de deficiencia sensorial e com dificuldade de 

comunica9ao. 

Art. 19 - Os servi9os de radiodifusao sonora e de sons e imagens adotarao plano de 

medidas tecnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 

subtitulayaO, para garantir 0 direito de acesso a informayaO as pessoas portadoras de 

deficiencia auditiva, na forma e no prazo previsto em regulamento. 



Capitulo VIII 

Disposi<;oes Sobre Ajudas Tecnicas 

Art. 20 - 0 Poder Publico promoveni a supressao de barreiras urbanisticas, 

arquitetonicas, de transporte e de comunica<;ao, mediante ajudas tecnicas. 

Art. 21 - 0 Poder Publico, por meio dos organismos de apoio a pesquisa e das 

agencias de financiamento, fomentani programas destinados: 

I - a promo<;ao de pesquisas cientificas voltadas ao tratamento e preven<;ao de 

deficiencias; 

II - ao desenvolvimento tecnol6gico orientado a produ<;ao de ajudas tecnicas para as 

pessoas portadoras de deficiencia; 

III - a especializa<;ao de recursos humanos em acessibilidade. 

Capitulo IX 

Das Medidas de F omen to a Elimina<;ao de Barreiras 

Art. 22 - E instituido, no ambito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do 

Ministerio da Justi<;a, o Programa Nacional de Acessibilidade, com dota<;ao or<;amentaria 

especifica, cuja execu<;ao sera disciplinada em regulamento. 

Capitulo X 

Disposi<;oes Finais 

Art. 23 - A Administra<;ao Publica federal direta e indireta destinara, anualmente, 

dota<;ao or<;amentaria para as adapta<;oes, elimina<;oes e supressoes de barreiras arquitetonicas 

existentes nos edificios de uso publico de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua 

administra<;ao ou uso. 

Paragrafo linico. A implementa<;ao das adapta<;oes, elimina<;oes e supressoes de 

barreiras arquitetonicas referidas no caput deste artigo devera ser iniciada a partir do primeiro 

ano de vigencia desta Lei. 

Art. 24 - 0 Poder Publico promovera campanhas informativas e educativas dirigidas 

a popula<;ao em geral, com a finalidade de conscientiza-la e sensibiliza-la quanto a 



acessibilidade e a integra<;ao social da pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade 

reduzida. 

Art. 25 - As disposi<;oes desta Lei aplicam-se aos edificios ou im6veis declarados 

bens de interesse cultural ou de valor hist6rico-artistico, desde que as modifica<;oes 

necessarias observem as normas especificas reguladoras destes bens. 

Art. 26 - As organiza<;oes representativas de pessoas portadoras de deficiencia terao 

legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos 

nesta Lei. 

Art. 27- Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Brasilia, 19 de dezembro de 2000; 179° da Independencia e 112° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 



ANEXO VI -DECRETO No 5.296 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2004 

Regulamentam as Leis n~ 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que da prioridade de 

atendimento as pessoas que especifica, e 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e criterios basicos para a promo9ao 

da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiencia ou com mobilidade reduzida, e da 

outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribui9ao que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constitui9ao, e tendo em vista o disposto nas Leis n°8 10.048, de 8 de novembro 

de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

DECRETA: 

CAPITULO I 

DISPOSic;OES PRELIMINARES 

Art. 1Q Este Decreto regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 

19 de dezembro de 2000. 

Art. 2Q Ficam sujeitos ao cumprimento das disposi96es deste Decreto, sempre que 

houver intera9ao com a materia nele regulamentada: 

I- a aprova9ao de projeto de natureza arquitetonica e urbanistica, de comunica9ao e 

informa9ao, de transporte coletivo, bern como a execu9ao de qualquer tipo de obra, quando 

tenham destina9ao publica ou coletiva; 

II - a outorga de concessao, permissao, autoriza9ao ou habilita9ao de qualquer 

natureza; 

III - a aprova9ao de financiamento de projetos com a utiliza9ao de recursos publicos, 

dentre eles os projetos de natureza arquitetonica e urbanistica, os tocantes a comunica9ao e 

informa9ao e os referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais 

como convenio, acordo, ajuste, contrato ou similar; e 

IV- a concessao de aval da Uniao na obten9ao de emprestimos e financiamentos 

intemacionais por entes publicos ou privados. 



Art. 3Q Serao aplicadas san<;oes administrativas, civeis e penais cabiveis, previstas 

em lei, quando nao forem observadas as normas deste Decreto. 

Art. 4Q 0 Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiencia, os 

Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as organiza<;oes representativas de 

pessoas portadoras de deficiencia terao legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para 

o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Decreto. 

CAPITULO II 

DO ATENDIMENTO PRIORITARIO 

Art. 5Q Os 6rgaos da administra<;ao publica direta, indireta e funcional, as empresas 

prestadoras de servi<;os publicos e as institui<;oes financeiras deverao dispensar atendimento 

prioritario as pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

§ 1 Q Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 

I - pessoa portadora de deficiencia, alem daquelas previstas na Lei nQ 10.690, de 16 

de junho de 2003, a que possui limita<;ao ou incapacidade para o desempenho de atividade e 

se enquadra nas seguintes categorias: 

a) deficiencia fisica: altera<;ao completa ou parcial de urn ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da fun<;ao fisica, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputa<;ao ou ausencia de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congenita ou adquirida, exceto as 

deformidades esteticas e as que nao produzam dificuldades para o desempenho de fun<;oes; 

b) deficiencia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e urn decibeis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqiiencias de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz; 

c) deficiencia visual: cegueira, na qual a acuidade visual e igual ou menor que 0,05 

no melhor olho, com a melhor corre<;ao 6ptica; a baixa visao, que significa acuidade visual 

entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor corre<;ao 6ptica; os casos nos quais a somat6ria 

da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrencia 

simultanea de quaisquer das condi<;oes anteriores; 

d) deficiencia mental: funcionamento intelectual significativamente inferior a media, 

com manifesta<;ao antes dos dezoito anos e limita<;oes associadas a duas ou mais areas de 

habilidades adaptativas, tais como: 



1. comunica9ao; 

2. cuidado pessoal; 

3. habilidades sociais; 

4. utiliza9ao dos recursos da comunidade; 

5. saude e seguranya; 

6. habilidades academicas; 

7. lazer; e 

8. trabalho; 

e) deficiencia multipla - associa9ao de duas ou mais deficiencias; e 

II- pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, nao se enquadrando no conceito de 

pessoa portadora de deficiencia, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, 

permanente ou temporariamente, gerando redu9ao efetiva da mobilidade, flexibilidade, 

coordena9ao motora e percep9ao. 

§ 2Q 0 disposto no caput aplica-se, ainda, as pessoas com idade igual ou superior a 

sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com crian9a de colo. 

§ 3Q 0 acesso prioritario as edifica9oes e servi9os das institui9oes financeiras deve 

seguir os preceitos estabelecidos neste Decreta e nas normas tecnicas de acessibilidade da 

Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas- ABNT, no que nao conflitarem com a Lei nQ 

7.102, de 20 de junho de 1983, observando, ainda, a Resolu9ao do Conselho Monetario 

Nacional nQ 2.878, de 26 de julho de 2001. 

Art. 6Q 0 atendimento prioritario compreende tratamento diferenciado e atendimento 

imediato as pessoas de que trata 0 art. 5Q. 

§ 1 Q 0 tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 

I - assentos de uso preferencial sinalizados, espa9os e instala9oes acessiveis; 

II- mobiliario de recep9ao e atendimento obrigatoriamente adaptado a altura e a 

condi9ao fisica de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas tecnicas de 

acessibilidade da ABNT; 

III - servi9os de atendimento para pessoas com deficiencia auditiva, prestado por 

interpretes ou pessoas capacitadas em Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com 

aquelas que nao se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias

interpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

IV - pessoal capacitado para prestar atendimento as pessoas com deficiencia visual, 

mental e multipla, bern como as pessoas idosas; 



V - disponibilidade de area especial para embarque e desembarque de pessoa 

portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida; 

VI - sinaliza<;ao ambiental para orienta<;ao das pessoas referidas no art. 5Q; 

VII - divulga<;ao, em Iugar visivel, do direito de atendimento prioritario das pessoas 

portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida; 

VIII- admissao de entrada e permanencia de cao-guia ou cao-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiencia ou de treinador nos locais 

dispostos no caput do art. 5Q, bern como nas demais edifica<;5es de uso publico e naquelas de 

uso coletivo, mediante apresenta<;ao da carteira de vacina atualizada do animal; e 

IX - a existencia de local de atendimento especifico para as pessoas referidas no art. 

§ 2Q Entende-se por imediato o atendimento prestado as pessoas referidas no art. 5Q, 

antes de qualquer outra, depois de concluido o atendimento que estiver em andamento, 

observado o disposto no inciso I do paragrafo unico do art. 3Q da Lei nQ 10.741, de 1Q de 

outubro de 2003 (Estatuto do Idoso ). 

§ 3Q Nos servi<;os de emergencia dos estabelecimentos publicos e privados de 

atendimento a saude, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada a avalia<;ao 

medica em face da gravidade dos casos a atender. 

§ 4Q Os 6rgaos, empresas e institui<;5es referidos no caput do art. 5Q devem possuir, 

pelo menos, urn telefone de atendimento adaptado para comunica<;ao com e por pessoas 

portadoras de deficiencia auditiva. 

Art. 7Q 0 atendimento prioritario no ambito da administra<;ao publica federal direta e 

indireta, bern como das empresas prestadoras de servi<;os publicos, obedecera as disposi<;oes 

deste Decreto, alem do que estabelece o Decreto nQ 3.507, de 13 de junho de 2000. 

Paragrafo unico. Cabe aos Estados, Municipios e ao Distrito Federal, no ambito de 

suas competencias, criar instrumentos para a efetiva implanta<;ao e o controle do atendimento 

prioritario referido neste Decreto. 

CAPITULO III 

DAS CONDI<;OES GERAIS DA ACESSIBILIDADE 

Art. 8Q Para os fins de acessibilidade, considera-se: 

I - acessibilidade: condi<;ao para utiliza<;ao, com seguran<;a e autonomia, total ou 

assistida, dos espa<;os, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edifica<;5es, dos servi<;os de 



transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunica<;ao e informa<;ao, por pessoa 

portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstaculo que limite ou impe<;a o acesso, a 

liberdade de movimento, a circula<;ao com seguran<;a e a possibilidade de as pessoas se 

comunicarem ou terem acesso a informa<;ao, classificadas em: 

a) barreiras urbanisticas: as existentes nas vias publicas enos espa<;os de uso publico; 

b) barreiras nas edifica<;oes: as existentes no entomo e interior das edifica<;oes de uso 

publico e coletivo e no entomo e nas areas intemas de uso comum nas edifica<;oes de uso 

privado multifamiliar; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos servi<;os de transportes; e 

d) barreiras nas comunica<;oes e informa<;oes: qualquer entrave ou obstaculo que 

dificulte ou impossibilite a expressao ou o recebimento de mensagens por intermedio dos 

dispositivos, meios ou sistemas de comunica<;ao, sejam ou nao de massa, bern como aqueles 

que dificultem ou impossibilitem 0 acesso a informa<;ao; 

III- elemento da urbaniza<;ao: qualquer componente das obras de urbaniza<;ao, tais 

como os referentes a pavimenta<;ao, saneamento, distribui<;ao de energia eletrica, ilumina<;ao 

publica, abastecimento e distribui<;ao de agua, paisagismo e os que materializam as indica<;oes 

do planejamento urbanistico; 

IV- mobiliario urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espa<;os publicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos da urbaniza<;ao ou da edifica<;ao, de forma que sua 

modifica<;ao ou traslado nao provoque altera<;oes substanciais nestes elementos, tais como 

semaforos, postes de sinaliza<;ao e similares, telefones e cabines telefOnicas, fontes publicas, 

lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza analoga; 

V - ajuda tecnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados 

ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de 

deficiencia ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida; 

VI - edifica<;oes de uso publico: aquelas administradas por entidades da 

administra<;ao publica, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de servi<;os publicos e 

destinadas ao publico em geral; 

VII- edifica<;oes de uso coletivo: aquelas destinadas as atividades de natureza 

comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turistica, recreativa, social, religiosa, 

educacional, industrial e de saude, inclusive as edifica<;oes de presta<;ao de servi<;os de 

atividades da mesma natureza; 



VIII- edifica96es de uso privado: aquelas destinadas a habita9ao, que podem ser 

classificadas como unifamiliar ou multifamiliar; e 

IX - desenho universal: concepyao de espayos, artefatos e produtos que v1sam 

atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes caracteristicas antropometricas e 

sensoriais, de forma autonoma, segura e confortavel, constituindo-se nos elementos ou 

solu96es que compoem a acessibilidade. 

Art. 9Q A formula9ao, implementayao e manuten9ao das a96es de acessibilidade 

atenderao as seguintes premissas basicas: 

I - a priorizayao das necessidades, a programa9ao em cronograma e a reserva de 

recursos para a implanta9ao das ay5es; e 

II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos. 

CAPITULO IV 

DA IMPLEMENTA(:AO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA E 
URBANISTICA 

Se~ao I 

Das Condi~oes Gerais 

Art. 10. A concepyao e a implanta9ao dos projetos arquitetonicos e urbanisticos 

devem atender aos principios do desenho universal, tendo como referencias basicas as normas 

tecnicas de acessibilidade da ABNT, a legislayao especifica e as regras contidas neste 

Decreto. 

§ 1 Q Cabera ao Poder Publico promover a inclusao de conteudos tematicos referentes 

ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educayao profissional e tecnol6gica e do 

ensino superior dos cursos de Engenharia, Arquitetura e correlatos. 

§ 2Q Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de 

organismos publicos de auxilio a pesquisa e de agencias de fomento deverao incluir temas 

voltados para o desenho universal. 

Art. 11. A construyao, reforma ou amplia9ao de edifica96es de uso publico ou 

coletivo, ou a mudan9a de destinayao para estes tipos de edificayao, deverao ser executadas de 

modo que sejam ou se tomem acessiveis a pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade 

reduzida. 

§ 1 Q As entidades de fiscalizayao pro fissional das atividades de Engenharia, 

Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade tecnica dos projetos, exigirao a 



responsabilidade profissional declarada do atendimento as regras de acessibilidade previstas 

nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT, na legisla<;ao especifica e neste Decreto. 

§ 2Q Para a aprova<;ao ou licenciamento ou emissao de certificado de conclusao de 

projeto arquitetonico ou urbanistico devera ser atestado o atendimento as regras de 

acessibilidade previstas nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT, na legisla<;ao 

especifica e neste Decreto. 

§ 3Q 0 Poder Publico, ap6s certificar a acessibilidade de edifica<;ao ou servi<;o, 

determinara a coloca<;ao, em espa<;os ou locais de ampla visibilidade, do "Simbolo 

Intemacional de Acesso", na forma prevista nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT e 

na Lei nQ 7.405, de 12 de novembro de 1985. 

Art. 12. Em qualquer interven<;ao nas vias e logradouros publicos, o Poder Publico e 

as empresas concessionarias responsaveis pela execu<;ao das obras e dos servi<;os garantirao o 

livre transito e a circula<;ao de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas 

portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida, durante e ap6s a sua execu<;ao, de 

acordo com o previsto em normas tecnicas de acessibilidade da ABNT, na legisla<;ao 

especifica e neste Decreto. 

Art. 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas tecnicas 

brasileiras de acessibilidade, na legisla<;ao especifica, observado o disposto na Lei n° 10.257, 

de 10 de julho de 2001, e neste Decreto: 

I - os Pianos Diretores Municipais e Pianos Diretores de Transporte e Tninsito 

elaborados ou atualizados a partir da publica<;ao deste Decreto; 

II - o C6digo de Obras, C6digo de Postura, a Lei de U so e Ocupa<;ao do Solo e a Lei 

do Sistema Viario; 

III - os estudos previos de impacto de vizinhan<;a; 

IV - as atividades de fiscaliza<;ao e a imposi<;ao de san<;oes, incluindo a vigilancia 

sanitaria e ambiental; e 

V - a previsao oryamentaria e os mecanismos tributarios e financeiros utilizados em 

carater compensat6rio ou de incentivo. 

§ 1 Q Para concessao de alvara de funcionamento ou sua renova<;ao para qualquer 

atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste 

Decreto e nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 2Q Para emissao de carta de "habite-se" ou habilita<;ao equivalente e para sua 

renova<;ao, quando esta tiver sido emitida anteriormente as exigencias de acessibilidade 



contidas na legisla<;ao especifica, devem ser observadas e certificadas as regras de 

acessibilidade previstas neste Decreta e nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

Sec;ao II 

Das Condic;oes Especificas 

Art. 14. Na promo<;ao da acessibilidade, serao observadas as regras gerais previstas 

neste Decreta, complementadas pelas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT e pelas 

disposi<;5es contidas na legisla<;ao dos Estados, Municipios e do Distrito Federal. 

Art. 15. No planejamento e na urbaniza<;ao das vias, pra<;as, dos logradouros, parques 

e demais espa<;os de uso publico, deverao ser cumpridas as exigencias dispostas nas normas 

tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 1 Q Incluem-se na condi<;ao estabelecida no caput: 

I - a constru<;ao de cal<;adas para circula<;ao de pedestres ou a adapta<;ao de situa<;5es 

consolidadas; 

II - o rebaixamento de cal<;adas com rampa acessivel ou eleva<;ao da vm para 

travessia de pedestre em nivel; e 

III - a instala<;ao de piso tatil direcional e de alerta. 

§ 2Q Nos casos de adapta<;ao de bens culturais im6veis e de interven<;ao para 

regulariza<;ao urbanistica em areas de assentamentos subnormais, sera admitida, em carater 

excepcional, faixa de largura menor que o estabelecido nas normas tecnicas citadas no caput, 

desde que haja justificativa baseada em estudo tecnico e que o acesso seja viabilizado de outra 

forma, garantida a melhor tecnica possivel. 

Art. 16. As caracteristicas do desenho e a instala<;ao do mobiliario urbano devem 

garantir a aproxima<;ao segura e o uso por pessoa portadora de deficiencia visual, mental ou 

auditiva, a aproxima<;ao e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiencia 

fisica, em especial aquelas em cadeira de rodas, e a circula<;ao livre de barreiras, atendendo as 

condi<;5es estabelecidas nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 1 Q Incluem-se nas condi<;5es estabelecida no caput: 

I - as marquises, os toldos, elementos de sinaliza<;ao, luminosos e outros elementos 

que tenham sua proje<;ao sobre a faixa de circula<;ao de pedestres; 

II - as cabines telef6nicas e os terminais de auto-atendimento de produtos e servi<;os; 

III - os telefones publicos sem cabine; 



IV - a instala9ao das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de 

acionamento do mobiliario urbano; 

V- os demais elementos do mobiliario urbano; 

VI- o uso do solo urbano para posteamento; e 

VII - as especies vegetais que tenham sua proje9ao sobre a faixa de circula9ao de 

pedestres. 

§ 2Q A concessionaria do Servi9o Telefonico Fixo Comutado- STFC, na modalidade 

Local, devera assegurar que, no minimo, dois por cento do total de Telefones de Uso 

Publico - TUPs, sem cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de 

longa distancia nacional, bern como, pelo menos, dois por cento do total de TUPs, com 

capacidade para originar e receber chamadas de longa distancia, nacional e intemacional, 

estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiencia auditiva e para usuarios de 

cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os Pianos Gerais de Metas de Universaliza9ao. 

§ 3Q As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de auto

atendimento de produtos e servi9os e outros equipamentos em que haja intera9ao com o 

publico devem estar localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira 

de rodas e possuir mecanismos para utiliza9ao autonoma por pessoas portadoras de 

deficiencia visual e auditiva, conforme padroes estabelecidos nas normas tecnicas de 

acessibilidade da ABNT. 

Art. 17. Os semaforos para pedestres instalados nas vms publicas deverao estar 

equipados com mecanisme que sirva de guia ou orienta9ao para a travessia de pessoa 

portadora de deficiencia visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a 

intensidade do fluxo de veiculos, de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, 

bern como mediante solicita9ao dos interessados. 

Art. 18. A constru9ao de edifica96es de uso privado multifamiliar e a constru9ao, 

amplia9ao ou reforma de edifica96es de uso coletivo devem atender aos preceitos da 

acessibilidade na interliga9ao de todas as partes de uso comum ou abertas ao publico, 

conforme os padroes das normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

Paragrafo linico. Tambem estao sujeitos ao disposto no caput os acessos, piscinas, 

andares de recrea9ao, salao de festas e reunioes, saunas e banheiros, quadras esportivas, 

portarias, estacionamentos e garagens, entre outras partes das areas intemas ou extemas de 

uso comum das edifica96es de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo. 

Art. 19. A constru9ao, amplia9ao ou reforma de edifica96es de uso publico deve 

garantir, pelo menos, urn dos acessos ao seu interior, com comunica9ao com todas as suas 



dependencias e servi<;:os, livre de barreiras e de obstaculos que irnpe<;:arn ou dificultern a sua 

acessibilidade. 

§ 1 Q No caso das edifica<;:oes de uso publico ja existentes, terao elas prazo de trinta 

rneses a contar da data de publica<;:ao deste Decreto para garantir acessibilidade as pessoas 

portadoras de deficiencia ou corn rnobilidade reduzida. 

§ 2Q Sernpre que houver viabilidade arquitetonica, o Poder Publico buscara garantir 

dota<;:ao or<;:arnentaria para arnpliar o nurnero de acessos nas edifica<;:oes de uso publico a 

serern construidas, arnpliadas ou reformadas. 

Art. 20. Na arnplia<;:ao ou reforma das edifica<;:oes de uso pubico ou de uso coletivo, 

os desniveis das areas de circula<;:ao intemas ou extemas serao transpostos por rneio de rarnpa 

ou equiparnento eletrornecanico de deslocarnento vertical, quando nao for possivel outro 

acesso rnais cornodo para pessoa portadora de deficiencia ou corn rnobilidade reduzida, 

conforme estabelecido nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

Art. 21. Os balcoes de atendirnento e as bilheterias ern edifica<;:ao de uso publico ou 

de uso coletivo devern dispor de, pelo rnenos, urna parte da superficie acessivel para 

atendirnento as pessoas portadoras de deficiencia ou corn rnobilidade reduzida, conforme os 

padroes das normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

Paragrafo unico. No caso do exercicio do direito de voto, as umas das se<;:oes 

eleitorais devern ser adequadas ao uso corn autonornia pelas pessoas portadoras de deficiencia 

ou corn rnobilidade reduzida e estarern instaladas ern local de vota<;:ao plenarnente acessivel e 

corn estacionarnento proximo. 

Art. 22. A constru<;:ao, arnplia<;:ao ou reforma de edifica<;:oes de uso publico ou de uso 

coletivo devern dispor de sanitarios acessiveis destinados ao uso por pessoa portadora de 

deficiencia ou corn rnobilidade reduzida. 

§ 1 Q Nas edifica<;:oes de uso publico a serern construidas, os sanitarios destinados ao 

uso por pessoa portadora de deficiencia ou corn rnobilidade reduzida serao distribuidos na 

razao de, no rninirno, urna cabine para cada sexo ern cada pavirnento da edifica<;:ao, corn 

entrada independente dos sanitarios coletivos, obedecendo as normas tecnicas de 

acessibilidade da ABNT. 

§ 2Q Nas edifica<;:oes de uso publico ja existentes, terao elas prazo de trinta rneses a 

contar da data de publica<;:ao deste Decreto para garantir pelo rnenos urn banheiro acessivel 

por pavirnento, corn entrada independente, distribuindo-se seus equiparnentos e acess6rios de 

modo que possarn ser utilizados por pessoa portadora de deficiencia ou corn rnobilidade 

reduzida. 



§ 3Q Nas edificac;oes de uso coletivo a serem construidas, ampliadas ou reformadas, 

onde devem existir banheiros de uso publico, os sanitarios destinados ao uso por pessoa 

portadora de deficiencia deverao ter entrada independente dos demais e obedecer as normas 

tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 4Q Nas edificac;oes de uso coletivo ja existentes, onde haja banheiros destinados ao 

uso publico, os sanitarios preparados para o uso por pessoa portadora de deficiencia ou com 

mobilidade reduzida deverao estar localizados nos pavimentos acessiveis, ter entrada 

independente dos demais sanitarios, se houver, e obedecer as normas tecnicas de 

acessibilidade da ABNT. 

Art. 23. Os teatros, cinemas, audit6rios, estadios, ginasios de esporte, casas de 

espetaculos, salas de conferencias e similares reservarao, pelo menos, dois por cento da 

lotac;ao do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuidos pelo recinto em 

locais diversos, de boa visibilidade, pr6ximos aos corredores, devidamente sinalizados, 

evitando-se areas segregadas de publico e a obstruc;ao das saidas, em conformidade com as 

normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 1 Q Nas edificac;oes previstas no caput, e obrigat6ria, ainda, a destinac;ao de dois por 

cento dos assentos para acomodac;ao de pessoas portadoras de deficiencia visual e de pessoas 

com mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepc;ao de mensagens 

sonoras, devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os padroes das 

normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 2Q No caso de nao haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes 

poderao excepcionalmente ser ocupados por pessoas que nao sejam portadoras de deficiencia 

ou que nao tenham mobilidade reduzida. 

§ 3Q Os espac;os e assentos a que se refere este artigo deverao situar-se em locais que 

garantam a acomodac;ao de, no minimo, urn acompanhante da pessoa portadora de deficiencia 

ou com mobilidade reduzida. 

§ 4Q Nos locais referidos no caput, havera, obrigatoriamente, rotas de fugae saidas de 

emergencia acessiveis, conforme padroes das normas tecnicas de acessibilidade da ABNT, a 

fim de permitir a saida segura de pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade 

reduzida, em caso de emergencia. 

§ 5Q As areas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, tambem devem ser 

acessiveis a pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

§ 6Q Para obtenc;ao do financiamento de que trata o inciso III do art. 2Q, as salas de 

espetaculo deverao dispor de sistema de sonorizac;ao assistida para pessoas portadoras de 



deficiencia auditiva, de mews eletronicos que permitam o acompanhamento por meio de 

legendas em tempo real ou de disposi<;oes especiais para a presen<;a fisica de interprete de 

LIBRAS e de guias-interpretes, com a proje<;ao em tela da imagem do interprete de LIBRAS 

sempre que a distancia nao permitir sua visualiza<;ao direta. 

§ 7Q 0 sistema de sonoriza<;ao assistida a que se refere o § 6Q sera sinalizado por 

meio do pictograma aprovado pela Lei nQ 8.160, de 8 de janeiro de 1991. 

§ 8Q As edifica<;oes de uso publico e de uso coletivo referidas no caput, ja existentes, 

tern, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publica<;ao 

deste Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata o caput e os §§ 1 Q a SQ. 

Art. 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nivel, etapa ou modalidade, 

publicos ou privados, proporcionarao condi<;oes de acesso e utiliza<;ao de todos os seus 

ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade 

reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, audit6rios, ginasios e instala<;oes desportivas, 

laborat6rios, areas de lazer e sanitarios. 

§ 1 Q Para a concessao de autoriza<;ao de funcionamento, de abertura ou renova<;ao de 

curso pelo Poder Publico, o estabelecimento de ensino devera comprovar que: 

I - esta cumprindo as regras de acessibilidade arquitetonica, urbanistica e na 

comunica<;ao e informa<;ao previstas nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT, na 

legisla<;ao especifica ou neste Decreto; 

II - coloca a disposi<;ao de professores, alunos, servidores e empregados portadores 

de deficiencia ou com mobilidade reduzida ajudas tecnicas que permitam o acesso as 

atividades escolares e administrativas em igualdade de condi<;oes com as demais pessoas; e 

III - seu ordenamento interno contem normas sobre o tratamento a ser dispensado a 

professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiencia, com o objetivo de 

coibir e reprimir qualquer tipo de discrimina<;ao, bern como as respectivas san<;oes pelo 

descumprimento dessas normas. 

§ 2Q As edifica<;oes de uso publico e de uso coletivo referidas no caput, ja existentes, 

tern, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publica<;ao 

deste Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata este artigo. 

Art. 25. Nos estacionamentos externos ou internos das edifica<;oes de uso publico ou 

de uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias publicas, serao reservados, pelo menos, dois 

por cento do total de vagas para veiculos que transportem pessoa portadora de deficiencia 

fisica ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no minimo, uma vaga, em locais 

pr6ximos a entrada principal ou ao elevador, de facil acesso a circula<;ao de pedestres, com 



especifica96es tecnicas de desenho e tra9ado conforme o estabelecido nas normas tecnicas de 

acessibilidade da ABNT. 

§ 1 Q Os veiculos estacionados nas vagas reservadas deverao portar identifica9ao a ser 

colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fomecido pelos 6rgaos de tnlnsito, 

que disciplinarao sobre suas caracteristicas e condi96es de uso, observando o disposto na Lei 

nQ 7.405, de 1985. 

§ 2Q Os casos de inobservancia do disposto no § 1 Q estarao sujeitos as san96es 

estabelecidas pelos 6rgaos competentes. 

§ 3Q Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em areas publicas 

e de uso coletivo. 

§ 4Q A utiliza9ao das vagas reservadas por veiculos que nao estejam transportando as 

pessoas citadas no caput constitui infra9ao ao art. 181, inciso XVII, da Lei nQ 9.503, de 23 de 

setembro de 1997. 

Art. 26. Nas edifica96es de uso publico ou de uso coletivo, e obrigat6ria a existencia 

de sinaliza9ao visual e tatil para orienta9ao de pessoas portadoras de deficiencia auditiva e 

visual, em conformidade com as normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

Art. 27. A instala9ao de novos elevadores ou sua adapta9ao em edifica96es de uso 

publico ou de uso coletivo, bern assim a instala9ao em edifica9ao de uso privado multifamiliar 

a ser construida, na qual haja obrigatoriedade da presen9a de elevadores, deve atender aos 

padroes das normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 1 Q No caso da instala9ao de elevadores novos ou da troca dos ja existentes, 

qualquer que seja o nlimero de elevadores da edifica9ao de uso publico ou de uso coletivo, 

pelo menos urn deles tera cabine que permita acesso e movimenta9ao comoda de pessoa 

portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as 

normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 2Q Junto as botoeiras extemas do elevador, devera estar sinalizado em braile em 

qual andar da edifica9ao a pessoa se encontra. 

§ 3Q Os edificios a serem construidos com mais de urn pavimento alem do pavimento 

de acesso, a exce9ao das habita96es unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas a 

instala9ao de elevadores por legisla9ao municipal, deverao dispor de especifica96es tecnicas e 

de projeto que facilitem a instala9ao de equipamento eletromecanico de deslocamento vertical 

para uso das pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

§ 4Q As especifica96es tecnicas a que se refere o § 3Q devem atender: 



I - a indica9ao em planta aprovada pelo poder municipal do local reservado para a 

instala9ao do equipamento eletromecanico, devidamente assinada pelo autor do projeto; 

II - a indica9ao da op9ao pelo tipo de equipamento ( elevador, esteira, plataforma ou 

similar); 

III - a indica9ao das dimensoes intemas e demais aspectos da cabine do equipamento 

a ser instal ado; e 

IV - demais especifica9oes em nota na propria planta, tais como a existencia e as 

medidas de botoeira, espelho, informa9ao de voz, bern como a garantia de responsabilidade 

tecnica de que a estrutura da edifica9ao suporta a implanta9ao do equipamento escolhido. 

Se~ao III 

Da Acessibilidade na Habita~ao de Interesse Social 

Art. 28. Na habita9ao de interesse social, deverao ser promovidas as seguintes a9oes 

para assegurar as condi9oes de acessibilidade dos empreendimentos: 

I - defini9ao de projetos e ado9ao de tipologias construtivas livres de barreiras 

arquitetonicas e urbanisticas; 

II- no caso de edifica9ao multifamiliar, execu9ao das unidades habitacionais 

acessiveis no piso terreo e acessiveis ou adaptaveis quando nos demais pisos; 

III- execu9ao das partes de uso comum, quando se tratar de edifica9ao multifamiliar, 

conforme as normas tecnicas de acessibilidade da ABNT; e 

IV- elabora9ao de especifica9oes tecnicas de projeto que facilite a instala9ao de 

elevador adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade 

reduzida. 

Paragrafo unico. Os agentes executores dos programas e projetos destinados a 
habita9ao de interesse social, financiados com recursos pr6prios da Uniao ou por ela geridos, 

devem observar os requisitos estabelecidos neste artigo. 

Art. 29. Ao Ministerio das Cidades, no ambito da coordena9ao da politica 

habitacional, compete: 

I- adotar as providencias necessarias para o cumprimento do disposto no art. 28; e 

II - divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da politica 

habitacional sobre as iniciativas que promover em razao das legisla9oes federal, estaduais, 

distrital e municipais relativas a acessibilidade. 

Se~ao IV 



Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imoveis 

Art. 30. As solu96es destinadas a elimina9ao, redu9ao ou supera9ao de barreiras na 

promo9ao da acessibilidade a todos os bens culturais im6veis devem estar de acordo com o 

que estabelece a Instru9ao Normativa nQ 1 do Instituto do Patrimonio Hist6rico e Artistico 

Nacional- IPHAN, de 25 de novembro de 2003. 

CAPITULOV 

DA ACESSIBILIDADE AOS SERVI~OS DE TRANSPORTES COLETIVOS 

Se~iio I 

Das Condi~oes Gerais 

Art. 31. Para os fins de acessibilidade aos servi9os de transporte coletivo terrestre, 

aquaviario e aereo, consideram-se como integrantes desses servi9os os veiculos, terminais, 

esta96es, pontos de parada, vias principais, acessos e opera9ao. 

Art. 32. Os servi9os de transporte coletivo terrestre sao: 

I - transporte rodoviario, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e 

interestadual; 

II - transporte metroferroviario, classificado em urbano e metropolitano; e 

III - transporte ferroviario, classificado em intermunicipal e interestadual. 

Art. 33. As instancias publicas responsaveis pela concessao e permissao dos servi9os 

de transporte coletivo sao: 

I - govemo municipal, responsavel pelo transporte coletivo municipal; 

II - govemo estadual, responsavel pelo transporte coletivo metropolitano e 

intermunicipal; 

III- govemo do Distrito Federal, responsavel pelo transporte coletivo do Distrito 

Federal; e 

IV - govemo federal, responsavel pelo transporte coletivo interestadual e 

intemacional. 

Art. 34. Os sistemas de transporte coletivo sao considerados acessiveis quando todos 

os seus elementos sao concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito 

de desenho universal, garantindo o uso pleno com seguran9a e autonomia por todas as 

pessoas. 



Paragrafo unico. A infra-estrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da 

publica<;ao deste Decreto devera ser acessivel e estar disponivel para ser operada de forma a 

garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Art. 3 5. Os responsaveis pelos terminais, esta<;oes, pontos de parada e os veiculos, no 

ambito de suas competencias, assegurarao espa<;os para atendimento, assentos preferenciais e 

meios de acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiencia ou 

com mobilidade reduzida. 

Art. 36. As empresas concessionarias e permissionarias e as instancias publicas 

responsaveis pela gestao dos servi<;os de transportes coletivos, no ambito de suas 

competencias, deverao garantir a implanta<;ao das providencias necessarias na opera<;ao, nos 

terminais, nas esta<;6es, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as 

condi<;oes previstas no art. 34 deste Decreto. 

Paragrafo linico. As empresas concessionarias e permtsswnarias e as instancias 

publicas responsaveis pela gestao dos servi<;os de transportes coletivos, no ambito de suas 

competencias, deverao autorizar a coloca<;ao do "Simbolo Intemacional de Acesso" ap6s 

certificar a acessibilidade do sistema de transporte. 

Art. 3 7. Cabe as empresas concessionarias e permissionarias e as instancias publicas 

responsaveis pela gestao dos servi<;os de transportes coletivos assegurarem a qualifica<;ao dos 

profissionais que trabalham nesses servi<;os, para que prestem atendimento prioritario as 

pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Se~ao II 

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Rodovhirio 

Art. 38. No prazo de ate vinte e quatro meses a contar da data de edi<;ao das normas 

tecnicas referidas no § 1 Q, todos os modelos e marcas de veiculos de transporte coletivo 

rodoviario para utiliza<;ao no Pais serao fabricados acessiveis e estarao disponiveis para 

integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiencia 

ou com mobilidade reduzida. 

§ 1 Q As normas tecnicas para fabrica<;ao dos veiculos e dos equipamentos de 

transporte coletivo rodoviario, de forma a toma-los acessiveis, serao elaboradas pelas 

institui<;oes e entidades que compoem o Sistema Nacional de Metrologia, Normaliza<;ao e 

Qualidade Industrial, e estarao disponiveis no prazo de ate doze meses a contar da data da 

publica<;ao deste Decreto. 



§ 2Q A substitui9ao da frota operante atual por veiculos acessiveis, a ser feita pelas 

ernpresas concessiomirias e permissiomirias de transporte coletivo rodoviario, dar-se-a de 

forma gradativa, conforme o prazo previsto nos contratos de concessao e permissao deste 

servi9o. 

§ 3Q A frota de veiculos de transporte coletivo rodoviario e a infra-estrutura dos 

servi9os deste transporte deverao estar totalrnente acessiveis no prazo maximo de cento e 

vinte rneses a contar da data de publicayao deste Decreta. 

§ 4Q Os servi9os de transporte coletivo rodoviario urbano devern pnonzar o 

ernbarque e desernbarque dos usuarios ern nivel ern, pelo rnenos, urn dos acessos do veiculo. 

Art. 39. No prazo de ate vinte e quatro rneses a contar da data de irnplernentayao dos 

prograrnas de avalia9ao de conformidade descritos no § 3Q, as ernpresas concessionarias e 

permissionarias dos servi9os de transporte coletivo rodoviario deverao garantir a 

acessibilidade da frota de veiculos ern circula9ao, inclusive de seus equiparnentos. 

§ 1 Q As normas tecnicas para adapta9ao dos veiculos e dos equiparnentos de 

transporte coletivo rodoviario ern circula9ao, de forma a toma-los acessiveis, serao elaboradas 

pelas institui96es e entidades que cornpoern o Sistema Nacional de Metrologia, Normaliza9ao 

e Qualidade Industrial, e estarao disponiveis no prazo de ate doze rneses a contar da data da 

publica9ao deste Decreta. 

§ 2Q Cabera ao Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza9ao e Qualidade 

Industrial- INMETRO, quando da elabora9ao das normas tecnicas para a adapta9ao dos 

veiculos, especificar dentre esses veiculos que estao ern opera9ao quais serao adaptados, ern 

fun9ao das restri96es previstas no art. 98 da Lei nQ 9.503, de 1997. 

§ 3Q As adapta96es dos veiculos ern operayao nos servi9os de transporte coletivo 

rodoviario, bern como os procedirnentos e equiparnentos a serern utilizados nestas adapta96es, 

estarao sujeitas a prograrnas de avalia9ao de conformidade desenvolvidos e irnplernentados 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza9ao e Qualidade Industrial - INMETRO, a 

partir de orienta96es norrnativas elaboradas no ambito da ABNT. 

Se~ao III 

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aquavhirio 

Art. 40. No prazo de ate trinta e seis rneses a contar da data de edi9ao das normas 

tecnicas referidas no § 1 Q' todos os rnodelos e rnarcas de veiculos de transporte coletivo 



aquaviario sedio fabricados acessiveis e estarao disponiveis para integrar a frota operante, de 

forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

§ 1 Q As normas tecnicas para fabrica9ao dos veiculos e dos equipamentos de 

transporte coletivo aquaviario acessiveis, a serem elaboradas pelas institui96es e entidades 

que compoem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalizavao e Qualidade Industrial, 

estarao disponiveis no prazo de ate vinte e quatro meses a contar da data da publica9ao deste 

Decreta. 

§ 2Q As adequa96es na infra-estrutura dos servi9os desta modalidade de transporte 

deverao atender a criterios necessarios para proporcionar as condi96es de acessibilidade do 

sistema de transporte aquaviario. 

Art. 41. No prazo de ate cinquenta e quatro meses a contar da data de implementavao 

dos programas de avalia9ao de conformidade descritos no§ 2Q, as empresas concessionarias e 

permissionarias dos servi9os de transporte coletivo aquaviario, deverao garantir a 

acessibilidade da frota de veiculos em circulavao, inclusive de seus equipamentos. 

§ 1 Q As normas tecnicas para adapta9ao dos veiculos e dos equipamentos de 

transporte coletivo aquaviario em circulavao, de forma a toma-los acessiveis, serao elaboradas 

pelas institui96es e entidades que compoem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalizavao 

e Qualidade Industrial, e estarao disponiveis no prazo de ate trinta e seis meses a contar da 

data da publica9ao deste Decreta. 

§ 2Q As adapta96es dos veiculos em opera9ao nos servi9os de transporte coletivo 

aquaviario, bern como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adapta96es, 

estarao sujeitas a programas de avalia9ao de conformidade desenvolvidos e implementados 

pelo INMETRO, a partir de orienta96es normativas elaboradas no ambito da ABNT. 

Se~ao IV 

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Metroferroviario e Ferroviario 

Art. 42. A frota de veiculos de transporte coletivo metroferroviario e ferroviario, 

assim como a infra-estrutura dos servi9os deste transporte deverao estar totalmente acessiveis 

no prazo maximo de cento e vinte meses a contar da data de publica9ao deste Decreta. 

§ 1 Q A acessibilidade nos servi9os de transporte coletivo metroferroviario e 

ferroviario obedecera ao disposto nas normas tecnicas de acessibilidade da ABNT. 

§ 2Q No prazo de ate trinta e seis meses a contar da data da publicavao deste Decreta, 

todos os modelos e marcas de veiculos de transporte coletivo metroferroviario e ferroviario 



serao fabricados acessiveis e estadio disponiveis para integrar a frota operante, de forma a 

garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Art. 43. Os servi<;os de transporte coletivo metroferroviario e ferroviario existentes 

devedio estar totalmente acessiveis no prazo maximo de cento e vinte meses a contar da data 

de publica<;ao deste Decreta. 

§ 1 Q As empresas concessionarias e permissionarias dos servwos de transporte 

coletivo metroferroviario e ferroviario deverao apresentar plano de adapta<;ao dos sistemas 

existentes, prevendo a<;oes saneadoras de, no minima, oito por cento ao ano, sobre os 

elementos nao acessiveis que compoem o sistema. 

§ 2Q 0 plano de que trata o § 1 Q deve ser apresentado em ate seis meses a contar da 

data de publica<;ao deste Decreta. 

Se~ao V 

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aereo 

Art. 44. No prazo de ate trinta e seis meses, a contar da data da publicaviio deste Decreto, os servivos 

de transporte coletivo aereo e os equipamentos de acesso as aeronaves estarao acessiveis e disponiveis para 

serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida. 

Pan1grafo (mico. A acessibilidade nos servivos de transporte coletivo aereo obedecen1 ao disposto na 

Norma de Servivo da Instruviio da Aviaviio Civil NOSER/IAC- 2508-0796, de 1Q de novembro de 1995, 

expedida pelo Departamento de Aviaviio Civil do Comando da Aeromiutica, e nas normas tecnicas de 

acessibilidade da ABNT. 

Se~ao VI 

Das Disposi~oes Finais 

Art. 45. Cabeni ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de 

reduviio ou isenviio de tributo: 

I - para importa9ao de equipamentos que nao sejam produzidos no Pais, necessarios no processo de 

adequaviio do sistema de transporte coletivo, desde que nao existam similares nacionais; e 

II - para fabricaviio ou aquisiviio de veiculos ou equipamentos destinados aos sistemas de transporte 

coletivo. 

Paragrafo (mico. Na elaboraviio dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, deve-se observar o 

disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, sinalizando impacto orvamentario e 

financeiro da medida estudada. 

Art. 46. A fiscalizaviio e a aplicaviio de multas aos sistemas de transportes coletivos, segundo disposto 

no art. 6o, inciso II, da Leis nos 10.048, de 2000, cabe a Uniao, aos Estados, Municipios e ao Distrito 

Federal, de acordo com suas competencias. 



CAPITULO VI 

DO ACESSO A INFORMA<;AO E A COMUNICA<;AO 

Art. 47. No prazo de ate doze meses a contar da data de publica9ao deste Decreto, 

sera obrigat6ria a acessibilidade nos portais e sitios eletronicos da administra9ao publica na 

rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiencia 

visual, garantindo-lhes o pleno acesso as informa9oes disponiveis. 

§ 1 Q Nos portais e sitios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade 

tecnica de se concluir os procedimentos para alcan9ar integralmente a acessibilidade, o prazo 

definido no caput sera estendido por igual periodo. 

§ 2Q Os sitios eletronicos acessiveis as pessoas portadoras de deficiencia conterao 

simbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores (internet), a ser 

adotado nas respectivas paginas de entrada. 

§ 3Q Os telecentros comunitarios instalados ou custeados pelos Governos Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem possuir instala9oes plenamente acessiveis 

e, pelo menos, urn computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por 

pessoas portadoras de deficiencia visual. 

Art. 48. Ap6s doze meses da edi9ao deste Decreto, a acessibilidade nos portais e 

sitios eletronicos de interesse publico na rede mundial de computadores (internet), devera ser 

observada para obten9ao do financiamento de que trata o inciso III do art. 2Q. 

Art. 49. As empresas prestadoras de servi9os de telecomunicayoes deverao garantir o 

pleno acesso as pessoas portadoras de deficiencia auditiva, por meio das seguintes a9oes: 

I- no Servi9o Telefonico Fixo Comutado- STFC, disponivel para uso do publico em 

geral: 

a) instalar, mediante solicitayao, em ambito nacional e em locais publicos, telefones 

de uso publico adaptados para uso por pessoas portadoras de deficiencia; 

b) garantir a disponibilidade de instala9ao de telefones para uso por pessoas 

portadoras de deficiencia auditiva para acessos individuais; 

c) garantir a existencia de centrais de intermedia9ao de comunicayao telefonica a 

serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiencia auditiva, que funcionem em tempo 

integral e atendam a todo o territ6rio nacional, inclusive com integra9ao com o mesmo 

servi9o oferecido pelas prestadoras de Servi9o M6vel Pessoal; e 



d) garantir que os telefones de uso publico contenham dispositivos sonoros para a 

identifica~tao das unidades existentes e consumidas dos cartoes telefOnicos, bern como demais 

informa~t5es exibidas no painel destes equipamentos; 

II - no Servi~to M6vel Celular ou Servi9o M6vel Pessoal: 

a) garantir a interoperabilidade nos servi~tos de telefonia m6vel, para possibilitar o 

envio de mensagens de texto entre celulares de diferentes empresas; e 

b) garantir a existencia de centrais de intermedia~tao de comunica~tao telefonica a 

serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiencia auditiva, que funcionem em tempo 

integral e atendam a todo o territ6rio nacional, inclusive com integra~tao com o mesmo 

servi~to oferecido pelas prestadoras de Servi~to TelefOnico Fixo Comutado. 

§ 1 Q Alem das a~t5es citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos Pianos 

Gerais de Metas de Universaliza~tao aprovados pelos Decretos nQs 2.592, de 15 de maio de 

1998, e 4.769, de 27 de junho de 2003, bern como o estabelecido pela Lei nQ 9.472, de 16 de 

julho de 1997. 

§ 2Q 0 termo pessoa portadora de deficiencia auditiva e da fala utilizado nos Pianos 

Gerais de Metas de Universaliza~tao e entendido neste Decreto como pessoa portadora de 

deficiencia auditiva, no que se refere aos recursos tecnol6gicos de telefonia. 

Art. 50. A Agencia Nacional de Telecomunica~t5es- ANA TEL regulamentani, no 

prazo de seis meses a contar da data de publica~tao deste Decreto, os procedimentos a serem 

observados para implementa~tao do disposto no art. 49. 

Art. 51. Cabera ao Poder Publico incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular 

que indiquem, de forma sonora, todas as opera~t5es e fun~t5es neles disponiveis no visor. 

Art. 52. Cabera ao Poder Publico incentivar a oferta de aparelhos de televisao 

equipados com recursos tecnol6gicos que permitam sua utiliza~tao de modo a garantir o 

direito de acesso a informayaO as pessoas portadoras de deficiencia auditiva OU visual. 

Paragrafo linico. Incluem-se entre os recursos referidos no caput: 

I - circuito de decodifica~tao de legenda oculta; 

II - recurso para Programa Secundario de Audio (SAP); e 

III- entradas para fones de ouvido com ou sem fio. 

Art. 53. A ANATEL regulamentara, no prazo de doze meses a contar da data de 

publica~tao deste Decreto, os procedimentos a serem observados para implementa~tao do plano 

de medidas tecnicas previsto no art. 19 da 10.098. de 2000. 

§ 1 Q 0 processo de regulamenta~tao de que trata o caput devera atender ao disposto 

no art. 31 da Lei nQ 9. 784, de 29 de janeiro de 1999. 



§ 2Q A regulamenta9ao de que trata o caput deveni prever a utiliza9ao, entre outros, 

dos seguintes sistemas de reprodu9ao das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de 

deficiencia auditiva e visual: 

I - a subtitula9ao por meio de legenda oculta; 

II- ajanela com interprete de LIBRAS; e 

III - a descri9ao e narra9ao em voz de cenas e imagens. 

§ 3Q A Coordenadoria Nacional para Integra9ao da Pessoa Portadora de Deficiencia -

CORDE da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica assistira a 

ANA TEL no procedimento de que trata o § 1 Q. 

Art. 54. Autorizatarias e consignatarias do servi9o de radiodifusao de sons e imagens 

operadas pelo Poder Publico poderao adotar plano de medidas tecnicas proprio, como metas 

antecipadas e mais amplas do que aquelas as serem definidas no ambito do procedimento 

estabelecido no art. 53. 

Art. 55. Cabera aos 6rgaos e entidades da administra9ao publica, diretamente ou em 

parceria com organiza9oes sociais civis de interesse publico, sob a orienta9ao do Ministerio 

da Educa9ao e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover 

a capacita9ao de profissionais em LIBRAS. 

Art. 56. 0 projeto de desenvolvimento e implementa9ao da televisao digital no Pais 

devera contemplar obrigatoriamente os tres tipos de sistema de acesso a informa9ao de que 

trata o art. 52. 

Art. 57. A Secretaria de Comunica9ao de Govemo e Gestao Estrategica da 

Presidencia da Republica editara, no prazo de doze meses a contar da data da publica9ao deste 

Decreto, normas complementares disciplinando a utiliza9ao dos sistemas de acesso a 
informa9ao referidos no § 2Q do art. 53, na publicidade govemamental e nos pronunciamentos 

oficiais transmitidos por meio dos servi9os de radiodifusao de sons e imagens. 

Paragrafo unico. Sem prejuizo do disposto no caput e observadas as condi9oes 

tecnicas, os pronunciamentos oficiais do Presidente da Republica serao acompanhados, 

obrigatoriamente, no prazo de seis meses a partir da publica9ao deste Decreto, de sistema de 

acessibilidade mediante janela com interprete de LIBRAS. 

Art. 58. 0 Poder Publico adotara mecanismos de incentive para tomar disponiveis 

em meio magnetico, em formato de texto, as obras publicadas no Pais. 

§ 1 Q A partir de seis meses da edi9ao deste Decreto, a industria de medicamentos 

deve disponibilizar, mediante solicita9ao, exemplares das hulas dos medicamentos em meio 

magnetico, braile ou em fonte ampliada. 



§ 2Q A partir de seis meses da edi9ao deste Decreta, os fabricantes de equipamentos 

eletroeletronicos e mecanicos de uso domestico devem disponibilizar, mediante solicita9ao, 

exemplares dos manuais de instru9ao em meio magnetico, braile ou em fonte ampliada. 

Art. 59. 0 Poder Publico apoiani preferencialmente os congresses, seminaries, 

oficinas e demais eventos cientifico-culturais que ofere9am, mediante solicita9ao, apoios 

humanos as pessoas com deficiencia auditiva e visual, tais como tradutores e interpretes de 

LIBRAS, ledores, guias-interpretes, ou tecnologias de informa9ao e comunica9ao, tais como a 

transcri9ao eletronica simultanea. 

Art. 60. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de 

organismos publicos de auxilio a pesquisa e de agencias de financiamento deverao contemplar 

temas voltados para tecnologia da informa9ao acessivel para pessoas portadoras de 

deficiencia. 

Paragrafo unico. Sera estimulada a cria9ao de linhas de credito para a industria que 

produza componentes e equipamentos relacionados a tecnologia da informa9ao acessivel para 

pessoas portadoras de deficiencia. 

CAPITULO VII 

DAS AJUDAS TECNICAS 

Art. 61. Para os fins deste Decreta, consideram-se ajudas tecnicas os produtos, 

instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para 

melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiencia ou com mobilidade reduzida, 

favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. 

§ 1 Q Os elementos ou equipamentos definidos como a judas tecnicas serao 

certificados pelos 6rgaos competentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas 

portadoras de deficiencia. 

§ 2Q Para os fins deste Decreta, os caes-guia e os caes-guia de acompanhamento sao 

considerados ajudas tecnicas. 

Art. 62. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos como apoio de 

organismos publicos de auxilio a pesquisa e de agencias de financiamento deverao contemplar 

temas voltados para ajudas tecnicas, cura, tratamento e preven9ao de deficiencias ou que 

contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. 

Paragrafo unico. Sera estimulada a cria9ao de linhas de credito para a industria que 

produza componentes e equipamentos de ajudas tecnicas. 



Art. 63. 0 desenvolvimento cientifico e tecnol6gico voltado para a prodw;ao de 

ajudas tecnicas dar-se-a a partir da institui<;ao de parcerias com universidades e centros de 

pesquisa para a produ<;ao nacional de componentes e equipamentos. 

Paragrafo linico. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados 

pelo Poder Publico, serao estimulados a conceder financiamento as pessoas portadoras de 

deficiencia para aquisi<;ao de a judas tecnicas. 

Art. 64. Cabera ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a 

viabilidade de: 

I - redu<;ao ou isen<;ao de tributos para a importa<;ao de equipamentos de ajudas 

tecnicas que nao sejam produzidos no Pais ou que nao possuam similares nacionais; 

II - redu<;ao ou isen<;ao do imposto sobre produtos industrializados incidente sobre as 

ajudas tecnicas; e 

III - inclusao de todos os equipamentos de ajudas tecnicas para pessoas portadoras de 

deficiencia ou com mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos a dedu<;ao de 

imposto de renda. 

Paragrafo linico. Na elabora<;ao dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, 

deve-se observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar nQ 101, de 2000, sinalizando 

impacto or<;amentario e financeiro da medida estudada. 

Art. 65. Cabera ao Poder Publico viabilizar as seguintes diretrizes: 

I- reconhecimento da area de ajudas tecnicas como area de conhecimento; 

II - promo<;ao da inclusao de conteudos tematicos referentes a ajudas tecnicas na 

educa<;ao pro fissional, no ensino medio, na gradua<;ao e na p6s-gradua<;ao; 

III - apoio e divulga<;ao de trabalhos tecnicos e cientificos referentes a ajudas 

tecnicas; 

IV - estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educa<;ao profissional, 

centros de ensino universitarios e de pesquisa, no sentido de incrementar a forma<;ao de 

profissionais na area de ajudas tecnicas; e 

v - incentivo a forma<;ao e treinamento de ortesistas e protesistas. 

Art. 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituira Comite de Ajudas 

Tecnicas, constituido por profissionais que atuam nesta area, e que sera responsavel por: 

I - estrutura<;ao das diretrizes da area de conhecimento; 

II - estabelecimento das competencias desta area; 

III - realiza<;ao de estudos no intuito de subsidiar a elabora<;ao de normas a respeito 

de ajudas tecnicas; 



IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema; e 

V- detec9ao dos centros regionais de referencia em ajudas tecnicas, objetivando a 

forma9ao de rede nacional integrada. 

§ 1 Q 0 Comite de A judas Tecnicas sera supervisionado pela CORDE e participara do 

Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no art. 62. 

§ 2Q Os servi9os a serem prestados pelos membros do Comite de Ajudas Tecnicas 

sao considerados relevantes e nao serao remunerados. 

CAPITULO VIII 

DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE 

Art. 67. 0 Programa Nacional de Acessibilidade, sob a coordena9ao da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos, por intermedio da CORDE, integrara os pianos plurianuais, 

as diretrizes or9amentarias e os or9amentos anuais. 

Art. 68. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condi9ao de coordenadora 

do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolvera, dentre outras, as seguintes a96es: 

I - apoio e promo9ao de capacita9ao e especializa9ao de recursos humanos em 

acessibilidade e ajudas tecnicas; 

II - acompanhamento e aperfei9oamento da legisla9ao sobre acessibilidade; 

III - ediyao, publicayaO e distribuiyaO de titulos referentes a tematica da 

acessibilidade; 

IV- coopera9ao com Estados, Distrito Federal e Municipios para a elaborayao de 

estudos e diagn6sticos sobre a situa9ao da acessibilidade arquitetonica, urbanistica, de 

transporte, comunica9ao e informa9ao; 

V- apoio e realizayao de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade; 

VI - promo9ao de concursos nacionais sobre a tematica da acessibilidade; e 

VII- estudos e proposi9ao da cria9ao e normatiza9ao do Selo Nacional de 

Acessibilidade. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 69. Os programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de 

revitalizayao, recupera9ao ou reabilita9ao urbana incluirao a96es destinadas a elimina9ao de 



barreiras arquitetonicas e urbanisticas, nos transportes e na comunica~tao e informa~tao 

devidamente adequada as exigencias deste Decreta. 

Art. 70. 0 art. 4Q do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as 

seguintes altera~toes: 

"Art. 4Q ...................................................................... . 

I - deficiencia fisica - altera~tao completa ou parcial de urn ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da fun~tao fisica, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, astomia, amputa~tao ou ausencia de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congenita ou adquirida, exceto as 

deformidades esteticas e as que nao produzam dificuldades para o desempenho de fun~toes; 

II - deficiencia auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e urn decibeis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequencias de 500HZ, l.OOOHZ, 2.000Hz e 

3.000Hz; 

III - deficiencia visual - cegueira, na qual a acuidade visual e igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, com a melhor corre~tao 6ptica; a baixa visao, que significa acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor corre~tao 6ptica; os casos nos quais a 

somat6ria da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a 

ocorrencia simultanea de quaisquer das condi~toes anteriores; 

1999. 

IV-........................................................................................................................... . 

d) utiliza~tao dos recursos da comunidade; ......................................................... "(NR) 

Art. 71. Ficam revogados os arts. 50 a 54 do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 

Art. 72. Este Decreta entra em vigor na data da sua publica~tao. 

Brasilia, 2 de dezembro de 2004; 183Q da Independencia e 116Q da Republica. 
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