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- ASSESSORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO SOCIAL DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA – APPIS  

Assessorar os órgãos da administração Municipal com informações técnicas, 

jurídicas e políticas que contribuam com a formulação e implementação de 

ações na perspectiva da ampliação da inserção social das pessoas com 

deficiência.  

Lei n.º 3.268/2001 vinculada ao Gabinete  

Lei Nº:5.307/2009  -  Secretaria Municipal de Governo 

       

- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

DE CASCAVEL – CMDPD criado pela Lei nº 6.308 de 10 de dezembro de 

2013. 

 
 

                              

 



Tem como finalidade a discussão,  

deliberação,  reivindicação e articulação 

das proposições do segmento das 

pessoas com deficiência.  

  
 

Fórum Municipal em Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência 

 



 DOENÇA: alteração biológica do estado de saúde de um ser 

(homem, animal etc.), manifestada por um conjunto de 

sintomas perceptíveis ou não. 

 DEFICIÊNCIA – toda perda ou anormalidade de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 

padrão considerado normal para o ser humano (Decreto 

Federal 3.298/1999, Art. 3º, I). 



DEFICIÊNCIA  É UM CONCEITO  EM EVOLUÇÃO  E 

RESULTA  DA  INTERAÇÃO  ENTRE  PESSOAS  COM 

DEFICIÊNCIA  E A S BARREIRAS DEVIDAS  ÀS 

ATITUDES  E A O AMBIENTE  QUE IMPEDEM  A 

PLENA  E EFETIVA  PARTICIPAÇÃO  DESSAS 

PESSOAS NA SOCIEDADE  EM IGUALDADE  DE 

OPORTUNIDADES  COM  A S DEMAIS  PESSOA  

(ALÍNEA  “E”,  PREÂMBULO ) .  
 

Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com 

Deficiência 



Convenção 

Internacional 

sobre os Direitos 

das Pessoas com 

Deficiência  

 Pessoas com deficiência são aquelas 

que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as 

demais pessoas.  



 A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/20015), 
sedimentou na esfera da legislação ordinária o 
chamado modelo social de deficiência, ratificando 
o paradigma que anteriormente havia sido 
introduzido no direito pátrio pela Convenção da 
ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 
da qual o Brasil é signatário e que foi recepcionada 
em 2008, posicionada hierarquicamente como 
emenda constitucional, por força do Decreto 
Legislativo 186, de 9 de julho. 

 



 
 
 
 

CONCEPÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Modelo Médico da Deficiência X O Modelo Social da Deficiência 

 
 Modelo Médico da Deficiência - Este modelo ficou conhecido 

no mundo ocidental na década de 60. Representa o enfoque da 
deficiência como uma experiência do corpo que deve ser 
“combatida” com tratamentos na área da saúde. A cura completa 
dessa experiência é encarada como condição ideal para que pessoas 
com deficiência possam, finalmente, exercer seus direitos. 

 Parte da premissa implícita de que “quanto mais perto do bom 
funcionamento estiverem a visão, a audição, o intelecto e o sistema 
motor de uma pessoa, mais direitos ela vai adquirindo como 
cidadã”. Ainda segundo este modelo, quanto mais comprometido 
física, intelectual ou sensorialmente for uma criança, um 
adolescente ou adulto, menos direitos humanos e constitucionais ele 
ou ela pode ter e exercer. 



  Sob a perspectiva do modelo médico, as lesões e as 
limitações são a única causa dos processos de 
discriminação enfrentados pelas pessoas com deficiência. 
Não importa a forma pela qual o meio ambiente lida com 
essas lesões e limitações. Assim, a sociedade estaria 
isenta de qualquer responsabilidade por atos e processos 
de discriminação, e por combatê-los e desconstruí-los. 

 

  No contexto do modelo médico, por exemplo, crianças 
surdas devem aprender a falar o português a qualquer 
custo, talvez nunca aprendendo a Língua de sinais 
brasileira (Libras). 



Modelo Social da Deficiência 

 Iniciou nos anos 60 no Reino Unido, por iniciativa 
de pessoas com deficiência. Este movimento 
procurou mostrar como a maior parte das 
dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência 
é resultado da forma pela qual a sociedade lida com 
as limitações e as lesões físicas, intelectuais, 
sensoriais e múltiplas de cada indivíduo. 

 Os processos de discriminação são construídos pela 
própria sociedade, tamanha a inabilidade das 
pessoas para se relacionar com as alterações físicas, 
intelectuais, sensoriais e múltiplas de seus pares 
cidadãos. 



 O paradigma do modelo social não pressupõe o 
abandono da reabilitação e dos tratamentos médicos. 
Significa apenas entender que estes tratamentos, 
ainda que importantes, não devem se sobrepor à 
garantia de educação, emprego, cultura, lazer e vida 
independente para as pessoas com deficiência. 
Apenas quando todos esses acessos estiverem 
garantidos é que haverá distribuição equitativa de 
oportunidades.  



 A ausência de visão, a surdez ou a condição física do 
cadeirante, por exemplo, são limitações funcionais, 
reconhecidas como atributos da pessoa e inerentes à 
diversidade humana.  

 A deficiência advém, portanto, da inacessibilidade 
encontrada no meio, que resulta em uma 
desvantagem econômica ou social para pessoas que 
estão fora do padrão de pessoa média, standard de 
pessoa. Em última análise, decorre da incapacidade 
de toda a sociedade em se organizar adequadamente 
para ensejar a convivência de pessoas que estão fora 
dos padrões dominantes. 

 

 



Na prática cotidiana as pessoas costumam adotar três tipos de atitudes 
com relação a pessoa com deficiência, que estão enraizadas na cultura 
da própria civilização:  

1 - a indiferença:  é como se essas pessoas não existissem. Na 
perspectiva dos indiferentes, as pessoas com deficiência estão excluídas 
do convívio social; os membros deste segmento são o substrato da 
sociedade e não têm sequer o direito de terem direitos. Quem não tem 
direito de ter direito não é cidadão nem mesmo nos termos meramente 
jurídicos.  

2 - a caridade: de sentimentos altruístas, geralmente religiosos. Nessa 
perspectiva, a pessoa com deficiência é apenas um objeto de remissão 
dos pecados, portanto não se enquadra no conceito jurídico de "pessoa", 
isto é, não é sujeito de direito.  

3 - o paternalismo: nessa perspectiva, apesar da pessoa com deficiência 
possuir direitos, ela não está capacitada para exercê-los, por isso 
necessita de um tutor.  

(Lafayette Pozzoli) 

 

 



TERMINOLOGIA 

 Até a década de 80: aleijado; defeituoso; 
incapacitado; inválido  

 Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 1981- 
começa-se a escrever e falar pela primeira vez a 
expressão pessoa deficiente 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 - Pessoa portadora de deficiência, 
frequentemente reduzida para portadores de 
deficiência (PPD) 

 Metade da década de 90, entrou em uso a expressão 
pessoas com deficiência 



Censo 2010 – IBGE 

-  45.606.048 brasileiros ou 23,9% da população total, têm algum 

tipo de deficiência - visual, auditiva, física ou intelectual;  

-  deficiência visual - 8,6% da população;  

-  deficiência motora 7%; 

-  deficiência auditiva 5,10% 

-  deficiência mental ou intelectual, em 1,40%. 

-  Estado do Paraná: 10.439,601 pop.; 2.283.022 pessoas com 

algum tipo de deficiência  (21,86%) 

- Cascavel: 20%  

 



DICAS DE RELACIONAMENTO COM AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

 Sempre que quiser ajudar, pergunte qual é a melhor 
maneira de proceder. 

 Não se ofenda se a oferta for recusada, pois nem 
sempre ela é necessária. 

 Trate-as conforme a sua idade. Se for uma criança, 
trate-a como uma criança, ser for um adulto, trate-a 
como um adulto. 

 



 Quando alguém quiser 
alguma informação de 
uma pessoa com 
deficiência deve dirigir-se 
diretamente a ela e não a 
seus acompanhantes ou 
intérpretes.  

 Não se deve tomar 
decisões sobre questões 
pertinentes às pessoas 
com deficiência, sem 
levar em consideração 
suas opiniões.  



 As pessoas com deficiência, assim como as demais 

pessoas, devido a sua trajetória social, podem apresentar 

dificuldades para realizar algumas atividades, embora 

possa apresentar extrema habilidade para outras. 

 Portanto, respeite a sua diferença sem acentuá-la.  

 Não fique lamentando sua deficiência, afirmando que 

sua vida é muito difícil, pois para uma boa parte delas, o 

defeito não se converteu em obstáculo intransponível.  

 



DEVE SER ENTENDIDA COMO SENDO 

UMA ALTERAÇÃO COMPLETA OU 

PARCIAL DE UM OU MAIS SEGMENTOS 

DO CORPO HUMANO, ACARRETANDO O 

COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO 

Deficiência Física 



•Monoplegia, paralisia de um membro do corpo; 

•Hemiplegia, paralisia da metade do corpo;  

•Paraplegia, paralisia dos membros inferiores do corpo; 

•Triplegia, paralisia de três membros do corpo; 

•Tetraplegia, paralisia dos membros inferiores e 

superiores do corpo;  

•Monoparesia, perda parcial de um membro do corpo;  

•Hemiparesia, paralisia parcial da metade do corpo; 

•Paraparesia, paralisia parcial dos membros inferiores do 

corpo;   

•Triparesia, paralisia parcial de três membros do corpo; 

•Tetraparesia, paralisia parcial dos membros inferiores e 

superiores do corpo;   

•Amputação ou ausência de membros do corpo; 

Ostomia;Nanismo;Paralisia cerebral e membros com 

deformidade congênita ou adquirida. 
 



Deficiência Física 

 

 Não se apoie na cadeira de rodas. Isso pode causar 
incômodo à pessoa com deficiência. 

 

 Use palavras como “correr” e “andar” naturalmente. 
As pessoas com deficiência física também utilizam 
estes termos. 

 

 Se estiver acompanhando uma pessoa que anda 
devagar, procure acompanhar o seu ritmo. 



Deficiência Física 

 Para conversar com uma pessoa em  

cadeira de rodas, caso a conversa seja 

prolongada, sente-se para ficar no  

mesmo nível de seu olhar. 

• Nunca movimente a cadeira de  

rodas sem antes pedir permissão e  

perguntar como deve proceder. 

 



Deficiência Física 

 A pessoa com paralisia cerebral pode apresentar 
alguma dificuldade na comunicação; no entanto, na 
maioria das vezes o seu raciocínio está intacto. 

 

 Caso não compreenda o que diz, peça que repita ou 
escreva, respeitando o ritmo de sua fala. 



Deficiência Visual 

  A cegueira pode ser caracterizada pela impossibilidade da 

pessoa em perceber os estímulos visuais, no sentido de 

poder utilizá-los nas tarefas do cotidiano.  

 A visão reduzida refere-se a uma significativa  

perda da capacidade de ver, que exige algumas adaptações 

para que a pessoa possa utilizar seu resíduo visual para dar 

conta de algumas tarefas 

 



Deficiência Visual 

 Ao conversar com uma pessoa cega, não é necessário 
falar mais alto, a menos que ela o solicite. 

 Ao conduzir uma pessoa cega,  

ofereça seu braço (cotovelo) para que  

ela segure. Não agarre-a, nem puxe  

pelo braço ou pela bengala. 

 

 



Deficiência Visual 

 Ao explicar a direção para um cego, indique distância 
e pontos de referência com clareza: “tantos metros à 
direita, à esquerda”. Evite termos como: “por aqui” e 
“por ali”. 

 

 Informe sobre os obstáculos existentes, como 
degraus, desníveis e outros. 

 



Deficiência Visual 

 Quando houver necessidade de passar por lugares 
estreitos, como portas e corredores, posicione seu 
braço para trás, de modo que a pessoa cega possa 
segui-lo. 

 Sempre que se ausentar do local, informe a pessoa, 
caso contrário ela ficará falando sozinha. 

 O cão-guia nunca deve ser distraído de seu dever. 
Evite brincar com o cão, pois a segurança de uma 
pessoa pode depender do alerta e da concentração do 
cão. 



Deficiência Auditiva 

 A deficiência auditiva é a perda bilateral, 

parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 

3.000Hz. 



Deficiência Auditiva 

 Procure falar pausadamente, mantendo contato visual, pois 
se desviar o olhar, poderá entender que a conversa acabou. 

 Não grite, fale com tom de voz normal, a não ser que lhe 
peçam para falar mais alto. Se tiver dificuldade para 
entendê-lo, não tenha receio de pedir que repita. 

 Pessoas surdas se comunicam de maneira essencialmente 
visual e pela Língua de Sinais. Para iniciar uma conversa 
com uma pessoa surda, acene ou toque levemente em seu 
ombro ou braço.  

 Libras (Língua Brasileira de Sinais)  



Deficiência Auditiva 

 Se necessário, comunique-se por meio da escrita.  

 Fale articuladamente, movimentando bem os lábios, 
evitando colocar objetos ou a própria mão na boca, 
para não atrapalhar a leitura labial. 

 Quando o surdo estiver acompanhado de 
intérprete, fale diretamente com a pessoa surda, 
não com o intérprete. 

 Não é correto utilizar o termo surdomudo. 



Deficiência Intelectual 

 É definida como sendo o funcionamento 
intelectual significativamente inferior à 
média, com limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como: comunicação, cuidados pessoais, 
habilidades sociais, utilização dos recursos 
da comunidade, saúde e segurança, 
habilidades acadêmicas, de lazer e de 
trabalho. 

 



Deficiência Intelectual 

 A pessoa com deficiência (deficit) intelectual deve ser 
tratada com  respeito e dignidade, assim como qualquer 
cidadão gostaria de ser tratado. 

 Não tenha receio de orientá-los, quando perceber situação 
duvidosa ou inadequada. A pessoa com deficiência 
intelectual necessita de uma orientação clara. 

 Não reforce ou incentive atitudes e falas infantis, elogios 
desnecessários no diminutivo, como se conversasse com 
uma criança (lindinho, fofinho etc). Se for criança, trate-a 
como criança. Se for  adolescente, trate-o como adolescente 
e, se adulto, trate-o como tal. 



Deficiência Intelectual 

 Não subestime sua inteligência. Elas têm um tempo 
diferenciado de aprendizado e podem adquirir 
muitas habilidades e conhecimentos. 

 Ofereça informações em linguagem objetiva, com 
sentenças curtas e simples. 

 A pessoa com deficiência intelectual compreende 
normalmente a sua realidade. Valorize suas 
potencialidades e não supervalorize suas 
dificuldades. 



DIREITOS 

 Mesmos direitos dos demais cidadãos. 

 

 Por que foi necessário norma expressa declarando os 

direitos desse segmento social ? 

 

 Os Direitos das Pessoas com Deficiência não 

surgiram num passe de mágica. 

 



 As leis surgem como consequência de fatos já 

existentes no meio social e sua concretização 

preserva a continuidade dessas ações.  

 A sociedade muda e o direito tem que incorporar 

ao Direito moderno essas transformações sociais. 

 



  Lei n.º 7.853/1989, dispõem sobre o apoio e 

integração social, institui a tutela jurisdicional de 

interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 

disciplina a atuação do Ministério Público e define 

crimes(art.8º).  

Decreto n.º 3.298/1999: trata da Política Nacional 

para integração da pessoa com deficiência em 

todas as áreas; define deficiência e categorias. 

 



 Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica. 

 Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 Decreto Nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. 

 



 Lei nº 13.146/2015. 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 

 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência 

 



 MUNICIPAL – Lei n. 3.500/2002 

 

 INTERESTADUAL - Lei nº 11.911/1997 e suas 
alterações e Decreto Estadual nº 4742/2009 e 
6179/2010 

 

 INTERMUNICIPAL - Lei nº 8.899/1994, Decreto nº 
3.691/2000 e Portaria nº 72/GM/MT/2014 

PASSE LIVRE  



TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL 
 

Direito a acompanhante 
Para solicitar o passe livre municipal, a pessoa deve procurar a entidade da 
sua área de deficiência (física, auditiva, intelectual/mental ou visual) ou 
programa municipal, autorizados a encaminhar o requerimento. 
 

Para requerer o beneficio a pessoa adulta com deficiência, ou no caso de 
criança o responsável, deve providenciar os seguintes documentos: 
- RG ou outro documento de identificação;  
- Comprovante de residência;  
- Laudo médico de especialista na área (Laudos: Física, Auditiva, 
Intelectual/Mental, Visual, Crônica renal);  
- Requerimento.  
O requerimento de solicitação preenchido na entidade é encaminhado à 
Vale Sim, que poderá deferir ou não o pedido. 
 

No caso de indeferimento, o requerente poderá protocolar recurso, que será 
analisado e decidido por uma Comissão Paritária, composta por integrantes 
do governo e das entidades representativas das pessoas com deficiência, 
constituída conforme a lei. 
 



TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
 
 
 
Tem direito ao transporte gratuito nas linhas comuns do transporte 
intermunicipal de passageiros as pessoas com deficiência e ou com patologia 
crônica: insuficiência renal crônica, doença de Crohn, câncer, transtornos 
mentais graves, HIV, mucoviscosidade,  hemofilia e esclerose múltipla; 
 
No caso de pessoa com patologia crônica, estar em tratamento médico 
continuado em município diferente de onde reside; 
 
Ter renda familiar per capta inferior a dois salários mínimos; 
Residir no Estado do Paraná. 
 
Direito a acompanhante 
 

Requisitos para acompanhante: 
Ser maior de 18 (dezoito) anos; 
Ser capaz de efetivamente prestar auxílio à pessoa com deficiência. 
 
 

 



 Documentos para casos com acompanhantes: 

 Cópia da Carteira de Identidade (RG) de até 03 (três) 
pessoas, maiores de 18 anos, como acompanhantes, quando 
houver prescrição médica da necessidade de 
acompanhante. 

 Documentos complementares: 

 Declaração de realização de tratamento continuado, 
indicando a habitualidade do tratamento, local do 
tratamento e previsão de término do tratamento, se houver; 

 Exame de Audiometria quando Laudo Médico não citar 
expressamente a acuidade auditiva; 

 Cópia da Carteira do Passe Livre vencida ou a vencer, 
quando for o caso de segunda via ou renovação; 

 



 Para encaminhar o passe livre, o interessado 
deverá providenciar os seguintes documentos: 

 

 01 (uma) foto 3X4 (recente e sem danos); 

 Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Cópia do Comprovante de Residência; 

 Comprovante de rendimentos de todos os membros 
do núcleo familiar. 

 



 As documentações deverão ser enviadas para a 
Coordenação da Política da Pessoa com Deficiência 
no seguinte endereço: 

 Passe Livre Intermunicipal  
Coordenação da Política da Pessoa com Deficiência 
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social 
Rua Jacy Loureiro de Campos, S/nº - Centro Cívico - 
Curitiba / Paraná 
CEP: 80530-915 
  

 ► Mais Informações: (41) 3210-2457 | 
passelivre@seds.pr.gov.br 

 



 

 

 

TRANSPORTE INTERESTADUAL 
 

 Tem direito ao Passe Livre as pessoas com 
deficiências física, intelectual, auditiva e visual ou 
renal crônica com renda familiar mensal per capta de 
até um salário mínimo.  

 *Obs.: Grupo Familiar: É o conjunto de pessoas 
composto pelo requerente, mãe, pai, esposa, esposo, 
companheiro ou companheira, filhos, irmãos, 
enteados e aqueles amparados legalmente por tutela, 
curatela ou inválido, mesmo os menores de 18 
(dezoito) anos, e que vivam sob o mesmo teto. 

 



Documentos 

 
 Cópia de um documento de identificação;  

 Laudo médico reconhecido pelo SUS;  

 Requerimento com foto e declaração de que possui 
renda mensal per capita igual ou inferior a um salário 
mínimo.  

 Obs.: Nos casos de deficiência permanente, 
comprovada no atestado médico que deu origem ao 
benefício, dispensar-se-á a apresentação de novo 
atestado médico. 

 A foto passa a ser um item obrigatório para 
processos analisados a partir de 1º de abril de 2017 e 
sua falta implicará em exigência a ser cumprida no 
processo. 

  
 



 Deve constar no Laudo Médico da Pessoa com 
Deficiência, declaração do mesmo médico que 
atestou a deficiência, caso seja imprescindível à 
presença de Acompanhante durante a locomoção em 
viagem. 

 Requerimento específico preenchido com os dados 
do Acompanhante, onde deverá constar além de 
outras informações, a renda familiar mensal. As 
regras para calculo da renda per capita do 
Acompanhante são as mesmas da Pessoa com 
Deficiência. 

 



 

 

 Apresentar a carteira do Passe Livre junto com a 
carteira de identidade nos pontos-de-venda de 
passagens, até três horas antes do início da viagem. 

 

 As empresas são obrigadas a reservar, a cada 
viagem, dois assentos para atender às pessoas 
portadoras do Passe Livre do Governo Federal. Se 
as vagas já estiverem preenchidas, a empresa tem 
obrigação de reservar a sua passagem em outra 
data ou horário. 

 



O beneficiário de Passe Livre não faz jus à 
isenção de pagamento de taxas de embarque nos 
terminais de passageiros e do custo de pedágio 
previsto no transporte rodoviário. 
 
O próprio interessado deve enviar por correio a 
documentação (requerimento e laudo médico, 
devidamente preenchidos, além da cópia do 
documento de identificação) ao Ministério dos 
Transportes no seguinte endereço: Ministério 
dos Transportes, Caixa Postal 9800 - CEP 
70001-970 - Brasília (DF). 
 



 

Informações: 

Posto de atendimento - SAN Quadra 3 Bloco N/O 

térreo - Brasília/DF 

Telefones: (61) 2029.8035. 

Caixa Postal - 9.600 - CEP 70.040-976 - Brasília/DF 

e-mail: passelivre@transportes.gov.br 

Reclamações: 

e-mail: passelivre@transportes.gov.br 

Caixa Postal - 9.600 - CEP 70.040-976 - Brasília/DF 



VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
 

 As pessoas com deficiência têm garantido, por lei federal, seu direito 
de estacionar em vagas exclusivas demarcadas, inclusive nas áreas 
do EstaR (Estacionamento Regulamentado), através do uso de 
Credencial. 
 

 Para solicitar a credencial, o beneficiário deve preencher o 
requerimento específico, imprimir, juntando a documentação 
e protocolar na Recepção da Cettrans. 
 

 http://cettrans.com.br/ 
 
 A Cettrans tem sua sede junto ao Terminal Rodoviário de Cascavel, na 

Avenida Assunção, nº 1757, Bairro Centro, no pavimento superior. O 
horário de atendimento é das 08h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 17h30min. 

   
 



 PORTARIA N. 17, DE 7 DE MAIO DE 2013 - Torna pública a decisão de 

incorporar a cadeira de rodas motorizada na tabela de órteses, 

próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

   

 PORTARIA N. 18, DE 7 DE MAIO DE 2013 - Torna pública a decisão de 

incorporar a cadeira de rodas tipo monobloco e de cadeira de 

rodas (acima de 90kg) na tabela de órteses, próteses e materiais 

especiais não relacionados ao ato cirúrgico do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

 PORTARIA N. 19, DE 7 DE MAIO DE 2013 - Torna pública a decisão de 

incorporar a adaptação postural em cadeiras de rodas na tabela de 

órteses, próteses e materiais especiaisnão relacionados ao ato 

cirúrgico do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

EQUIPAMENTOS VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 



Encaminhamento para o Centro de Reabilitação Física da Unioeste - 
CRF (Fisioterapia, Cadeira de rodas, Terapeuta Ocupacional, etc.) 
Etapas 
1º - UBS para consultar com o médico que prescreverá a guia de referência; 
 
2º - A UBS envia a guia de referencia para a Central de Agendamento do 
Município, que vai então agendar no Sistema NV. Em Cascavel, caso de demora 
de até 9 meses, enquanto em outros municípios em torno de 10 dias.  Lembrando 
que cada município tem uma cota por mês de agendamento. 
 
3º - No dia da consulta no Centro de Reabilitação Física da Unioeste – CRF, levar 
os seguintes documentos: 
- Guia de referencia do Sistema NV  
- Cartão SUS; 
- Documentos pessoais CPF e RG (Identidade) ou Certidão de Nascimento; 
- Comprovante de Residência; 
- Cartão de Vacinas da Criança. 
 
Centro de Reabilitação Física da Unioeste – CRF 
(045) 3220-3157 ou 3220-3236 - CRF - Unioeste 



LEI Municipal nº. 6.264/2013  

 Os pacientes idosos ou com deficiência poderão 
agendar, por telefone ou pelo site da Prefeitura, as 
suas consultas médicas nas Unidades Básicas de 
Saúde do Município de Cascavel.  

 Agendamento de consultas nas Unidades Básicas de 
Saúde onde o paciente estiver previamente 
cadastrado. 

 

 



BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC 

 O BPC tem por objetivo proteger as pessoas idosas e as 
pessoas com deficiência em face de vulnerabilidades 
agravadas pela insuficiência de renda, assegurando-lhes o 
sustento e favorecendo o acesso às políticas, programas e 
serviços de assistência social, bem como a superação das 
desvantagens sociais enfrentadas e a conquista de sua 
autonomia.  

 PORTARIA CONJUNTA MDSA/INSS Nº 1, DE 03 DE 
JANEIRO DE 2017 - Regulamenta regras e procedimentos 
de requerimento, concessão, manutenção e revisão do 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - 
BPC 
 



 Critérios para fazer jus ao benefício:  

 I - ter nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada, 
ou portuguesa; 

 II - possuir residência no território brasileiro; 

 III - estar inscritas no Cadastro Único, com os dados 
atualizados, conforme normas específicas que 
regulamentam o instrumento. 

 



 não é permitida a acumulação do BPC com outro benefício 
da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o 
seguro-desemprego, ressalvados o de assistência médica e a 
pensão especial de natureza indenizatória 

 o recebimento de pensão alimentícia não impede o 
recebimento do BPC, desde que observado o critério de 
renda per capita mensal bruta familiar 

 a renda sazonal ou eventual, que consiste nos rendimentos 
não regulares decorrentes de atividades eventuais exercidas 
em caráter informal, não serão computadas na renda bruta 
familiar desde que o valor anual declarado dividido por 
doze meses seja inferior a um quarto do salário mínimo. 

 



 
 
 

 

 
 O benefício de prestação continuada será suspenso pelo 

órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer 
atividade remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual.   

 Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora, 
quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do 
seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido 
direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser 
requerida a continuidade do pagamento do benefício 
suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica 
ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade 
para esse fim, respeitado o período de revisão 



 A contratação de pessoa com deficiência como 

aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de 

prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o 

recebimento concomitante da remuneração e do 

benefício.”  

 LEI Nº 12.470/2011 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.470-2011?OpenDocument


 LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 
Dispõe sobre o estágio de estudantes;  

 Art. 11. A duração do estágio, na mesma 

parte concedente, não poderá exceder 2 

(dois) anos, exceto quando se tratar de 

estagiário portador de deficiência.  

 Art. 17 § 5o Fica assegurado às pessoas 

portadoras de deficiência o percentual de 

10% (dez por cento) das vagas oferecidas 

pela parte concedente do estágio.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.788-2008?OpenDocument


 DECRETO Nº 5.598, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2005. 

 Regulamenta a contratação de aprendizes 

 

 Art. 2o Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor 

de vinte e quatro anos que celebra contrato de 

aprendizagem, nos termos do art. 428 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 

 Parágrafo único. A idade máxima prevista no caput 

deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de 

deficiência. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 5.598-2005?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm


 

 - 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 
(vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; 

  

 - 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; 

 

 -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 

  

  - 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. 

 

Lei Complementar Nº 142/2013 
Aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS 
 




