Mandato Deputado Estadual

Subtenente Everton
COORDENADOR DA FRENTE
PARLAMENTAR DO PARADESPORTO

A Frente Parlamentar em Apoio e Defesa ao
Paradesporto foi constituída na Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep) por iniciativa do Deputado Estadual
Subtenente Everton. A formação da Frente tem a finalidade
de discutir e defender, bem como, apresentar propostas
legislativas que contribuam para o desenvolvimento e promoção
do esporte, em todas as suas áreas, para as pessoas com deficiência
no estado do Paraná.
Movimento Paralímpico Brasileiro

O nascimento do movimento paralímpico brasileiro ocorreu
em 1958, com a criação dos dois primeiros clubes
esportivos para pessoas com deficiência. Estes clubes
inspiraram-se nas práticas esportivas realizadas
em hospitais de reabilitação norteamericanos. A estruturação teve início

com a criação de entidades para pessoas com deficiência, cujo
objetivo era a luta pelos seus direitos e a inserção nas atividades
esportivas.
Por várias décadas, essas entidades formaram a base do esporte
paralímpico brasileiro. A consolidação aconteceu com a criação do Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB), em 1995. O CPB, como é comumente
chamado, dedicou-se ao planejamento e à organização do movimento
paralímpico nacional, alavancando a participação dos atletas brasileiros
em diferentes modalidades e consolidando o país no
cenário esportivo internacional. Assim, num período de 60
anos, o movimento paralímpico brasileiro experimentou um
grande crescimento. Atualmente, o país é considerado uma
das potências emergentes do esporte paralímpico mundial.

Após visitar o Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), localizado em São Paulo, e conhecer o trabalho de inclusão e
treinamentos das modalidades paralímpicas desenvolvidas no Brasil,

a coordenação da Frente Parlamentar do Paradesporto elencou
ações que começam a ser discutidas e devem ser implementadas
no Paraná, entre elas: apoio na reforma e construção de ginásios
especificamente para o esporte paralímpico; o apoio e ampliação
dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps); apoio às
Federações Paralímpicas do Paraná para competições regionais e nacional;
e capacitação dos profissionais e atletas do paradesporto paranaense.
De acordo com o Ato do Presidente nº
12/2019, publicado no Dário Oficial
do Legislativo, o Deputado Subtenente
Everton assume a Coordenação Estadual
da Frente Parlamentar de Apoio e Defesa
do Paradesporto. As atividades desse
movimento foram regulamentadas pelas
disposições da Resolução n° 17, de 14 de
dezembro de 2016.
Dados do IBGE (Censo 2010), mostram
que no Brasil 23,9% da população
declarou possuir pelo menos um tipo de
deficiência. No estado do Paraná, com
população aproximada de 11,3 milhões de habitantes, as
pessoas com deficiência representam 21,8% da população total.
Considera-se
pessoa
com
deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas

(Art. 2º da Lei Brasileira
de Inclusão (LBI) - Lei
Nacional nº 13.146/2015).
Todas as pessoas têm direito à
acessibilidade, à liberdade de movimento e de
expressão, à comunicação, ao acesso à informação,
à compreensão e à circulação com segurança. As
barreiras são entraves que limitam ou impedem o exercício
destes e demais direitos, assim como limitam a participação
plena e efetiva das pessoas na sociedade.
Existem diversos tipos de barreiras: urbanísticas, arquitetônicas,
nos transportes, comunicacionais, tecnológicas e atitudinais. As
barreiras atitudinais se apresentam como as mais difíceis de serem
derrubadas. Quando estamos frente a uma pessoa com deficiência,
podemos nos comportar de maneira a contribuir para sua inclusão
social ou de maneira a reforçar ainda mais sua exclusão, reproduzindo
preconceitos e estereótipos historicamente construídos que, muitas vezes,
nem percebemos o quanto estão internalizados.
A prática regular do esporte atua como um complemento essencial ao
trabalho de reabilitação, aprimorando a capacidade motora, o equilíbrio,
força e agilidade, que possibilitam a pessoa com deficiência maior
autonomia na realização das suas atividades diária. Também é possível
trabalhar a socialização, disciplina,
planejamento e superação de metas, que
resultam no aumento da autoestima e
confiança, além de fortalecer a interação
com outras pessoas, o que permite
uma melhor compreensão das
deficiências e, consequentemente,
uma diminuição do preconceito.

HISTÓRIA
PARADESPORTO

DO

As competições esportivas para pessoas com
deficiências surgiram em 1948, na Inglaterra,
e tiveram como origem um projeto de reabilitação
com veteranos de guerras, coordenado pelo médico
neurologista alemão Dr. Ludwig Guttmann. As atividades
começaram a ser realizadas no Centro Nacional de Lesionados
Medulares de Stoke Mandeville, a 56 quilômetros da capital
inglesa. Os primeiros esportes testados foram o basquete, tiro com
arco, dardos e bilhar. Dr. Guttmann chefiava o Centro Nacional de
Traumatismos, na pequena cidade de Stoke Mandeville, com a missão
de coordenar a reabilitação dos soldados mutilados que voltavam
da Segunda Guerra Mundial. Devido ao sucesso e boa adaptação dos
pacientes, Dr.Guttman, satisfeito com os resultados apresentados, criou
o primeiro evento esportivo exclusivo para portadores de deficiência.
Escolheu a mesma data do início dos Jogos de Londres, dia 29 de julho de
1948, para o início das suas competições.

Em 1960, as competições para atletas com deficiência estrearam
em Roma. A primeira edição do evento reuniu 400 atletas de
23 países. A partir da internacionalização das competições, o
evento passou a ser procurado pelas disputas esportivas de alto
rendimento, onde não eram mais analisadas as deficiências dos atletas, e
sim suas habilidades.
O PARADESPORTO NO BRASIL

A segunda edição do evento, em 1952, contou com a presença de atletas
holandeses junto aos pioneiros de Stoke Mandeville. A partir deste
momento, o paradesporto tornou-se uma crescente, ganhando cada vez
mais a atenção da mídia pelo mundo, e conquistando, finalmente,
seu espaço no universo esportivo.
A história do paradesporto no Brasil teve início em 1958 com a fundação
de dois importantes clubes para pessoas com deficiência, o Clube do
Otimismo, no Rio de Janeiro e o Clube dos Paraplégicos, em São Paulo.
A partir daí, não demorou muito para que novos projetos voltados
a esse público conquistassem os brasileiros. Mas foi na década de
60 que o paradesporto começou a ganhar reconhecimento com o

surgimento de diversas instituições que ajudaram no desenvolvimento das
modalidades. O resultado do envolvimento desta combinação resultou na
formação da primeira delegação brasileira de paratletas. Em 1972, estes
atletas estrearam no maior evento esportivo internacional para pessoas
com deficiência, em Toronto, no Canadá.
CONHEÇA AS MODALIDADES

triatlo, vôlei sentado, e
esportes de inverno (esqui
cross-country, curling em cadeira de
rodas, esqui alpino, biatlo, hóquei no gelo,
snowboard).
Cada uma possui critérios de classificação específicos
de acordo com as deficiências apresentadas pelo atleta,
o que torna as disputas justas e equilibradas. Para tornarse elegível em uma competição, o atleta profissional passa por
uma avaliação junto a uma equipe técnica especializada que o
classificará ou não.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PARALÍMPICA

O programa oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro é composto pelas
seguintes modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas,
bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de
cinco, futebol de sete, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação,
parabadminton, parataekwondo, remo, rugby em cadeira de rodas,
tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo,

Utilizada para equilibrar
a competição e garantir a
participação de atletas com
os mais diversos tipos de
lesão ou restrição motora,
a Classificação Funcional
disponibiliza aos jogos uma
estrutura competitiva mais
justa possível. Ela permite
que o sucesso alcançado seja
atingido pela estratégia, habilidade e talento do atleta e da equipe, e não
unicamente pela função física, sensorial e/ou intelectual.
Na prática, as classificações funcionais são aplicadas em um
regulamento que busca tentar aproximar os limites de cada
competidor, colocando todos em condições de igualdade para as
competições.
O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) reconhece cinco
categorias de deficiência para a participação em competições.
São elas: paralisados cerebrais, deficientes visuais, atletas
em cadeira de rodas, amputados e les autres (outros).
Cada esporte determina o próprio sistema de
classificação, baseado nas habilidades
funcionais e identificando as áreas

chaves que afetam o
desempenho para a performance
básica da modalidade. Cada modalidade
tem sua própria regra de classificação.
A Classificação Funcional é feita por profissionais
da área da saúde capacitados e registrados como
classificadores funcionais, que podem ser médicos,
fisioterapeutas ou professores de educação física, sempre
pautados também na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).
A avaliação é realizada em três estágios: médico (exame físico para
verificar exatamente a patologia do atleta, além da sua inabilidade, que
afeta a função muscular necessária para um determinado movimento),
funcional (testes de força muscular, amplitude de movimento articular,
mensuração de membros e coordenação motora, buscam evidenciar os
resíduos musculares utilizados para a performance no esporte) e técnico
(são observados os grupos musculares na realização do movimento, a
técnica e a prótese e a ortese utilizadas).
O que é CID?
A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde é um das principais ferramentas epidemiológica
do cotidiano médico. Desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), tem como principal função monitorar a incidência e prevalência
de doenças, através de uma padronização universal das doenças,
problemas de saúde pública, sinais e sintomas, queixas, causas
externas para ferimentos e circunstâncias sociais, apresentando
um panorama amplo da situação em saúde dos países e suas
populações.
O último CENSO, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) informa que aproximadamente
14,5% da população brasileira, ou seja, 24,5 milhões
de pessoas, apresentam alguma dificuldade de
enxergar, de ouvir, de locomover-se, ou têm
alguma deficiência mental. Os números
do Censo:

VISUAL

16.573.937

MOTORA

7.879.601

AUDITIVA

5.750.809

MENTAL

2.848.684

FÍSICA

1.422.224

TERMINOLOGIA SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Não use termos que reproduzam preconceitos e estereótipos.
Use:
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(não use “especial” ou “portador”)
PESSOA SEM DEFICIÊNCIA
(não use a expressão “normal”)
CATEGORIAS
AUDITIVA - surdez e baixa audição
VISUAL - cegueira e baixa visão
FÍSICA
INTELECTUAL
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA
CATEGORIAS DE DEFICIÊNCIA
Deficiência física - Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para
o desempenho de funções.

Deficiência visual - Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores.
Deficiência auditiva - Perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis
ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz.
Deficiência intelectual - Funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos
da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e
trabalho.
Transtorno do espectro autista - Deficiência persistente e clinicamente
significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por

deficiência marcada de
comunicação verbal e não verbal
usada para interação social; ausência de
reciprocidade social; falência em desenvolver
e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de
comportamentos, interesses e atividades, manifestados
por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou
por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência
a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses
restritos e fixos.
Deficiência psicossocial - Quadros psiquiátricos que passaram por
processo de cronificação, resultando em sequelas no comportamento,
autonomia e interação social.
Deficiência múltipla - Resultante da associação de duas ou mais categorias
de deficiência. Quando esta associação se dá entre as deficiências sensoriais
(visual e auditiva) chama-se de: surdocegueira.
ESPORTE ADAPTADO ESCOLAR
A prática do paradesporto educacional consiste na formação para a
cidadania e tem como cunho principal o atendimento às crianças e
adolescentes com deficiência que estejam no meio escolar. Esta é uma
das manifestações do esporte que compreende a divisão em: esporte
educacional e esporte escolar, se diferenciando por seus princípios.
O esporte educacional compreende as atividades praticadas nos
sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação,
evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de seus
praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento
integral do indivíduo e a sua formação para a cidadania e

a prática do lazer ativo. Esse esporte é baseado
em princípios norteadores para sua compreensão
socioeducativas, são eles:
1. Princípio da Inclusão;
2. Princípio da Participação;
3. Princípio da Cooperação;
4. Princípio da Co-educação;
5. Princípio da Co-responsabilidade.
Esses princípios vêm para nortear e fundamentar a proposta do esporte
adaptado:

Esse

princípio desperta na pessoa com deficiência o

sentimento de que pode conseguir além do previsível,
superando muitas vezes suas próprias expectativas.

Princípio da Superação

Nesse

princípio o professor precisa oferecer uma

variedade de experiências motoras e situações de
desafios para que o

Necessitado Especial supere cada

vivência e assim descubra seu potencial.

Princípio da Segurança

A pessoa com deficiência precisa sentir-se seguro
para que possa desenvolver suas atividades e
perceber segurança no ambiente que o ampara.
O professor prepara as atividades de modo a
oferecer segurança para realizá-las, além disso,
precisa ter uma boa percepção ao preparar um
ambiente que traga segurança e bem estar, para que
ele participe sem constrangimento e medo. Pois a
segurança é um fator fundamental na convivência
com a pessoa com deficiência.

Princípio da Valorização

Com a inserção da pessoa com deficiência
no esporte adaptado ou em outro ambiente
ele descobre valores como auto-estima,
reconhecimento, prazer, se valorizando e se
descobrindo capaz. Esse princípio desperta o valor
de ser inserido e participante no esporte e no meio
social. O professor proporciona estímulos por
meio de atividades de competição e brincadeiras,
contribuindo com o sentimento de valor.

Princípio da
Independência e
Autonomia

Com esse princípio a pessoa com deficiência se
descobre, tem referencial quanto pessoa no meio
social, podendo muitas vezes exercer tarefas
sozinho com habilidade e autonomia. O professor
visa desenvolver um processo que o conduza aos
exercícios do seu direito à cidadania.

O esporte escolar consiste no fato de ser praticado por jovens de talento
que se destacam no meio escolar, com a finalidade do desenvolvimento
esportivo de seus praticantes, sem perder de vista a formação para a
cidadania. O que norteia esse esporte é o princípio do desenvolvimento
esportivo, objetiva condições para aumentar as possibilidades e
potencialidades à prática de um esporte de rendimento, oferecendo assim
novas descobertas. Nesse caso o espírito esportivo tem que ser referência
para a contribuição do respeito ao outro, do cumprimento das regras, dos
códigos existentes, favorecendo uma atitude desejável dentro e fora do
esporte.
Para a criança com deficiência, o esporte aumenta a autoestima e a
sociabilização. Ela passa a acreditar mais em si mesma, o que contribui,
inclusive, com o processo de aprendizagem, porque ela enxerga suas
capacidades e se valoriza. Além disso, a prática de exercício libera
serotonina e dopamina, que dão sensação de prazer e ajudam a diminuir
quadros depressivos.

A prática de atividade física na escola é uma oportunidade para fortalecer
o relacionamento entre os estudantes. O educador pode correlacionar
esporte e inclusão, a fim de proporcionar momentos de empatia e trabalho
em equipe.
O esporte é uma maneira de enriquecer tanto os saberes corporais como
as experiências lúdicas, emocionais e sociais. É também um caminho
na direção da superação dos próprios limites e do fortalecimento da
autoestima. Além disso, quando praticado em grupo, o esporte desenvolve
habilidades sociais.

do Paraná (Parajaps), é possível ver o que as pessoas com deficiência
conseguem realizar. É importante incentivar o esporte e o movimento,
principalmente nas crianças e jovens.
DOENÇAS RARAS

Praticamente toda criança já quis ser jogadora de futebol ou atleta de
outra modalidade quando crescesse. No caso de crianças com alguma
deficiência, esse sonho costuma ser imediatamente podado devido às
limitações. Felizmente, essa realidade está mudando.
Em grandes eventos esportivos, como as Paralimpíadas, ParapanAmericanos e aqui, em nosso Estado, os Jogos Abertos Paradesportivos

O conceito de Doença Rara (DR), segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), é uma doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos,
ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Existem de seis a oito mil tipos de
doenças raras, sendo que 75% delas afetam crianças. Algumas dessas
doenças se manifestam a partir de infecções bacterianas ou causas
virais, alérgicas e ambientais, ou são degenerativas e proliferativas.
As doenças raras geralmente são crônicas, progressivas, degenerativas
e muitas vezes com risco de morte. Não existe uma cura eficaz
existente, mas há medicamentos para tratar os sintomas. As
doenças órfãs alteram diretamente a qualidade de vida da pessoa
e, muitas vezes, o paciente perde a autonomia para realizar
suas atividades.

Vejam 10 tópicos sobre as
Doenças Raras

A

1

São mais de seis mil tipos de Doenças Raras.

2

Doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil.

3

No mundo, são cerca de 300 milhões de pessoas com alguma Doença
Rara e no Brasil são 13 milhões.

4

Cerca de 80% das Doenças Raras têm origem genética.

5

Existe uma Portaria, de 2014, que Institui a Política Nacional de Atenção
Integral às Pessoas com Doenças Raras.

6

No Brasil existem 240 Serviços que oferecem atendimento, diagnóstico
e assistência a pessoas com Doenças Raras.

7

75% das Doenças Raras afetam as crianças.

8

A maioria não tem cura, mas há medicamentos para tratar os sintomas.

9

As doenças raras são crônicas, podendo ser progressivas e incapacitantes
e também levar à morte, afetando a qualidade de vida das pessoas e de
suas famílias.

10

Cerca de 20% das Doenças Raras advêm de causas ambientais,
infecciosas, imunológicas, entre outras.

reabilitação ou prática do esporte para pessoas com doenças
raras exige o empenho de uma equipe multidisciplinar, com
foco na melhoria das condições físicas e psicológicas.
Programas de exercícios individualizados buscam
atingir uma saúde física e mental ideal.
Recomenda-se que tais programas
incluam uma avaliação médica

prévia completa, incluindo um teste de esforço máximo, e uma
prescrição individualizada de exercícios. Exercícios regulares e
prática de esportes de rendimento oferecem vários benefícios
documentados, que podem ser atingidos com alto nível de
segurança. Muitas, participam de campeonatos nacional e internacional
dentro das suas especificidades.
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Legislação Municipal de Curitiba
1. Funcionalismo público
- Lei 6.409, de 02 de
setembro de 1983
É assegurado às pessoas
com deficiência o mínimo
de 2% (dois por cento)
do total dos cargos da
administração direta e
indireta do Município de
Curitiba, nas admissões
pelos regimes do estatuto
dos Funcionários Públicos
Municipais
ou
da
Consolidação das Leis do
Trabalho.
2. Isenção do transporte coletivo urbano - Decreto 2.244, de 20 de
dezembro de 2017
Pessoas com deficiência, idosos e pessoas com determinadas patologias
crônicas têm direito à emissão do “Cartão Transporte - Isento”, seguindo
critérios preestabelecidos (renda familiar mensal igual ou inferior a 3
salários mínimos nacionais, residir em Curitiba ou Região Metropolitana).
Informações: URBS
Contato: 156
Site: www.urbs.curitiba.pr.gov.br

3. Prioridade na COHAB - Lei 11.683, de 06 de abril de 2006
Pessoas com deficiência física e idosos têm preferência na aquisição, através
dos programas municipais de habitação, das unidades habitacionais
localizadas em andar ou pavimento com melhores condições de acesso,
desde que regularmente inscritos no respectivo programa.
Informações: Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB
Site: www.cohabct.com.br
4. Redução de carga horária para servidor público - Lei 14.430, de 30 de
abril de 2014
Fica assegurado aos servidores públicos municipais que sejam genitores,
curadores ou responsáveis legais, a qualquer título, por pessoa com
deficiência, o direito de serem dispensados do cumprimento de parte da
respectiva jornada de trabalho (até 50%), sem prejuízo do seu vencimento
e demais vantagens fixas.
5. Sites - Decreto 1.334, de 4 de dezembro de 2018
Regulamenta o Sitema de Transporte para a Educação Especial - Sites.
A Prefeitura assegura aos estudantes com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento o acesso gratuito ao transporte até as escolas

especializadas municipais, estaduais e filantrópicas dentro do limite
urbano de Curitiba, para residentes em Curitiba e com renda familiar
inferior a três salários mínimos.
Informações: Secretaria Municipal de Educação
Site: www.curitiba.pr.gov.br/servicos/sites-transporte-para-educacaoespecial/21
6. Transporte ACESSO
Transporte especializado na modalidade porta-a-porta destinado às
pessoas com deficiência com alto grau de comprometimento por suas
questões de mobilidade, autonomia ou comportamento, com renda
per capta de até um salário mínimo nacional e residentes em Curitiba.
A ficha de cadastro no serviço deve ser preenchida no CRAS de
referência do endereço da pessoa, com apresentação de documento
de identificação e declaração médica da deficiência.
Informações: Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Contato: (41)3262-1314/3363-5236
E-mail: acessopcd@pcd.curitiba.pr.gov.br
7. Vagas Especiais de Estacionamento
Idosos e pessoas com deficiência, residentes em
Curitiba, têm direito à emissão de credencial

2. Isenção do ICMS - Decreto 7.871, de 29 de setembro de 2017,
Anexo V, item 172
A isenção do ICMS pode ser concedida na compra de carros
novos de até R$70mil, por pessoa com deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de
seu representante legal.
Informações: Secretaria Estadual da Fazenda
Site: www.fazenda.pr.gov.br

obrigatória para utilização de vagas especiais devidamente sinalizadas
com legenda específica em vias públicas, EstaR e outros estacionamentos.
A credencial não isenta o pagamento do EstaR.
O credenciamento é feito nos postos da Setran, com apresentação de
documento de identificação, comprovante de residência e declaração
médica da deficiência.
Informações: Superintendência Municipal de Trânsito
Site: www.transito.curitiba.pr.gov.br/
Contato: 156
Legislação Estadual do Paraná
1. Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná - Lei
18.419, de 7 de janeiro de 2015
Estabelece orientações normativas que objetivam assegurar, promover
e proteger o exercício pleno e em condições de equidade de todos
os direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania plena, efetiva e
participativa. Dentre as normativas estão: atendimento
prioritário, acesso à comunicação, reserva de percentual
em concursos públicos, adaptação curricular e de
provas, redução de jornada de trabalho, cardápios
em braile, planejamento urbano, entre outros.

3. Isenção do IPVA - Lei 14.260, de 22 de dezembro de 2003
Isenção do imposto anual para pessoas com deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, síndrome de down ou autistas, equipados com
motores de potência não superior a 155 CV, limitado a um veículo por
beneficiário
Informações: Secretaria Estadual da Fazenda
Site: www.fazenda.pr.gov.br
4. Meia entrada - Lei 16.675, de 20 de dezembro de 2010
As pessoas com deficiência física tem o direito de pagar meia entrada nos
eventos teatrais realizados em todos os locais públicos de cultura, em
casa de diversões, espetáculos, praças esportivas e similares do Estado do
Paraná.
5. Passe Livre Estadual (Intermunicipal) - Lei 18.419, de 7 de janeiro de
2015
As pessoas com deficiência e patologias crônicas, com renda per capita
familiar de até 2 salários mínimos estaduais, terão direito ao Passe Livre
Intermunicipal do Paraná, mediante expedição de carteira específica. O
requerimento deve ser feito junto ao CRAS de referência do endereço da
pessoa.
Informações: Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social
Contato: (41)3210-2457
Site: www.coede.pr.gov.br
Email: passelivre@seds.pr.gov.br

Teve sua redação em
partes alterada pelas Lei
13.146, de 06 de julho de 2015 (LBI) ,
Lei 13.433, de 11 de maio de 2017 e pela Lei
13.825 de 13 de maio de 2019.

Legislação Federal
1. Lei Brasileira de Inclusão - Lei 13.146, de 06 de julho de 2015
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições
de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Assuntos
tratados em seus capítulos: igualdade e não discriminação; direito à vida;
direito à habilitação e reabilitação; direito à saúde; direito à educação;
direito à moradia; direito ao trabalho; direito à assistência social; direito
à previdência social; direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer;
direito ao transporte e à mobilidade; acessibilidade; acesso à informação
e à comunicação; tecnologia assistiva; direito à participação na vida
pública e política; ciência e tecnologia; acesso à justiça; reconhecimento
igual perante a lei; crimes e infrações administrativas; e tutela, curatela e
tomada de decisão apoiada.
2. Acessibilidade - Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Destaques:
- O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos
parques e dos demais espaços de uso público deverão ser
concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para
todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
- No mínimo 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e equipamento
de lazer devem ser adaptados e identificados para possibilitar sua
utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual.
- Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou
em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas exclusivas próximas
dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas.
- A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados
destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou
se tornem acessíveis.
- O Poder Público promoverá campanhas informativas e educativas
dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e
sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à inclusão social da pessoa com
deficiência.
3. Aposentadoria por invalidez - Lei 8.213, de 24 de julho de 1991
É um direito dos trabalhadores inscritos na Previdência Social que,
por doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica
incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de
serviço que lhes garanta o sustento. O valor da aposentadoria
sofrerá acréscimo de 25% quando necessitar de assistência
permanente de outra pessoa.
Informações: Agências do INSS
Contato: 135
Site: www.previdenciasocial.gov.br

5. Aprendiz - Decreto 9.579, de 22 de novembro de 2018
Regulamenta a contratação de aprendizes. A pessoa com
deficiência pode ser contratada como aprendiz dos quatorze anos
em diante, sem limite de idade.
6. Atendimento prioritário - Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000
Dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, aos idosos, às
gestantes, às lactantes, às pessoas acompanhadas
por crianças de colo e aos
obesos.

4. Aposentadoria para a pessoa com deficiência - Lei Complementar
142, de 08 de maio de 2013
A concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social é
direito do segurado com deficiência, observadas as seguintes condições
(Art.3º):
I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20
(vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;
II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e
24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência
moderada;
III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28
(vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve;
ou
IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e
cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de
deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição
de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência
durante igual período.
Informações: Agências do INSS
Site: www.previdenciasocial.gov.br

7. Audiodescrição - Lei 10.098,
de 19 de Dezembro de 2000
Ela obriga as emissoras a
transmitir programação com
Audiodescrição
8. Autismo - Lei 12.764, de 27 de
dezembro de 2012
Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista. A partir desta Lei a pessoa com transtorno
do espectro autista passou a ser considerada pessoa com deficiência, para
todos os efeitos legais.
9. Benefício de Prestação Continuada - Lei 8.742, de 07 de dezembro de
1993
O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, com
renda mensal bruta per capta inferior a um quarto de salário mínimo
nacional. Durante o período em que a pessoa com deficiência estiver
inserida no mercado de trabalho o benefício ficará suspenso e poderá ter
sua continuidade requerida se a relação trabalhista for extinta. A pessoa
com deficiência beneficiária do BPC, com idade a partir de 14 anos, pode
ser contratada como Aprendiz sem perder o benefício.

Informações: Agências do INSS
Contato: 135
Site:
www.previdenciasocial.
gov.br
10. Cão-guia - Lei 11.126, de
27 de junho de 2005
Dispõe sobre o direito da
pessoa com deficiência visual
de ingressar e permanecer
em ambientes de uso coletivo
acompanhada de cão-guia.
11. Local acessível nas Eleições - Lei 10.226, de 15 de maio de 2001
O eleitor com deficiência física pode solicitar locais de votação acessíveis.
Informações: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Site: www.tre-pr.jus.br
12. Direito à Educação - Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989
As pessoas com deficiência possuem direito à vaga compulsória em
cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares, e à
educação especial gratuita
em estabelecimentos públicos
de ensino, assim como têm
direito a serviços de educação
especial em hospitais e
congêneres no qual esteja
internado por prazo mínimo
de um ano.
13. Isenção de impostos para
compra de veículo - Lei 8.989,

de 24 de fevereiro de
1995
Dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI para pessoas com deficiência física, visual,
intelectual severa ou profunda, ou com autismo,
ainda que menores de 18 anos, na compra de automóvel
de passageiros de fabricação nacional. Para habilitar-se
a pessoa interessada deverá dirigir-se diretamente ou por
intermédio de representante legal, à unidade da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição, onde obterá todas as orientações
necessárias.
Informações: Secretaria da Receita Federal
Contato: 146
Site: www.receita.fazenda.gov.br
14. Isenção de Imposto de Renda - Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988
São isentos do recolhimento do Imposto de Renda os rendimentos
de pessoas com doenças graves, cegueira ou paralisia irreversível
incapacitante que sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma,
incluindo a complementação recebida de entidade privada e a pensão
alimentícia.
Como requerer: O contribuinte deverá comprovar sua deficiência
apresentando laudo médico pericial emitido por serviço médico especial
da União, Estados ou Municípios junto à fonte pagadora e solicitar a
suspensão da retenção.
Informações: Ministério da Fazenda
Contato: 146
Site: www.receita.fazenda.gov.br
15. Língua de Sinais Brasileira - Libras - Lei 10.436, de 24 de
abril de 2002
A Libras é reconhecida como meio legal de comunicação e
expressão. Devem ser garantidas, por parte do poder
público em geral e empresas concessionárias de
serviços públicos, formas institucionalizadas de
apoiar o uso e difusão da Língua de Sinais
Brasileira como meio de comunicação

objetiva e de utilização
corrente das comunidades
surdas do Brasil.
16. Língua de Sinais Brasileira: Tradutor e
intérprete - Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010
Regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e
Intérprete da Língua de Sinais Brasileira. Sua formação deve
ser realizada por cursos de educação profissional, cursos de
extensão universitária ou cursos de formação continuada.

17. Meia Entrada - Lei 12.933, de 26 dezembro de 2013
Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada
para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e
jovens de 15 a 29 anos comprovadamente

carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos. Quando a
pessoa com deficiência necessitar de acompanhante, este também
fará jus ao benefício.
18. Órteses e Próteses - Lei 13.146, de 6 de julho de 2015
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente equipamentos
sensoriais e de locomoção à pessoa com deficiência. Estão à disposição
dos pacientes dezenas de tipos de próteses (utilizadas como substitutas
de membros e articulações do corpo), órteses (aparelhos que servem
para alinhar ou regular determinadas partes do corpo) e aparelhos para
auxiliar no deslocamento do dia a dia. Este direito é assegurado pela Lei
Brasileira de Inclusão.
Informações: Unidade de Saúde de Referência da Família mais próxima
da sua residência
Disque Saúde: 136
Site: www.portal.saude.gov.br

19. Passe Livre Federal (Interestadual) - Lei Federal 8.899, de 29 de
junho de 1994
Concede passe livre às pessoas com deficiência, comprovadamente
carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual. É considerada

carente a pessoa com renda familiar
mensal per capita igual de até um
salário mínimo nacional.
Informações:
Ministério dos Transportes
Site:
www.transportes.gov.br/passelivre.
html
20. Pensão especial Talidomida Lei 7.070, de 20 de dezembro de
1982
Concede pensão especial, mensal,
vitalícia e intransferível, às pessoas
com deficiência física conhecida
como “Síndrome da Talidomida”.
21. Prioridade a idosos e pessoas com deficiência na Justiça - Lei 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
Estabelece prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e
administrativos de pessoas com deficiência, pessoas com mais de 60 anos
e com doenças graves. Deve ser requerido à autoridade administrativa
competente.
22. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
- Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011
Pessoas com deficiência têm vagas garantidas em cursos de educação
profissional técnica de nível médio presencial e à distância e em cursos e
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional,
ofertadas pelo programa.
A participação das pessoas com deficiência será estimulada nas ações
de educação profissional e tecnológica desenvolvidas no âmbito do

Pronatec, observadas
as
condições
de
acessibilidade e participação
plena no ambiente educacional, tais como
adequação de equipamentos, de materiais
pedagógicos, de currículos e de estrutura física.
Contato: 0800-616161
Informações: www.pronatec.mec.gov.br
E-mail: pronatec@mec.gov.br
23. Reserva de Assentos - Decreto Federal 5.296, de 02 de
dezembro de 2004
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de
acessibilidade. Define os conceitos de deficiência física, auditiva, visual,
intelectual e múltipla.Estabelece que os teatros, cinemas, auditórios,
estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferência
e similares reservarão, pelo menos, 2% da lotação do estabelecimento
para as pessoas em cadeira de rodas; e devem destinar 2% dos assentos
para acomodação de pessoas com deficiência visual e de pessoas com
mobilidade reduzida, incluindo obesos.

24. Reserva de vagas em
concursos públicos e horário especial
de trabalho - Lei 8.112, de 11 de dezembro de
1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais.Estabelece a reserva de até 20% das vagas oferecidas
nos concursos às pessoas com deficiência; e a concessão de
horário especial ao servidor com deficiência ou ao servidor que
possua um dependente com deficiência.
25. Tecnologia assistiva - Lei 12.649, de 17 de maio de 2012
Reduz a zero as alíquotas das contribuições incidentes sobre a
importação e a receita de venda no mercado interno dos produtos de
tecnologia assistiva.
26. Trabalho (Lei de cotas) - artigo 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991
Empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher
uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência e reabilitados
profissionais, na seguinte proporção: 100 a 200 empregados - 2%; 201
a 500 - 3%; 501 a 1.000 - 4%; 1001 em diante - 5%; sendo considerada
somente a contratação direta.
Fontes:
Prefeitura Municipal de Curitiba - Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - Superatletas: Superação, Inspiração & Arte
Efdesportes
Governo do Estado do Paraná
Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB
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