
PELOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

"Promover a vida sem limites: 
um dever de TODOS".

"Promover a vida sem limites: 
um dever de TODOS".

APAE de Dourados
Fone: (67) 3421-4972

Sociedade Pestalozzi de Dourados
Fone: (67) 3424-1851

Conselho Tutelar
Fone: (67) 3411-7140 e 3411- 7141

CRAS - Proteção Básica 
Fone: (67) 3411-7720

Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência
Fone: (67) 3411-7144

Centro de Convivência e Geração de 
Renda da Pessoa com Deficiência 
´´Dorcelina Forlador``
Fone: (67) 3411-7726

Centro de Referência Especializada da 
Assistência Social- CREAS
Fone: (67) 3426-1301 e 0800-647-0444

Defensoria Pública
Fone: (67) 3902-2720

Delegacia da Polícia Civil – 1ºDP
Fone: (67) 3411-8060

Guarda Municipal
Fone: (67) 3424-2309 e 199

Hospital Universitário
Fone: (67) 3410-3000

Hospital da Vida
Fone: (67) 3420-7810

Ministério Público Federal
Fone: (67) 3411-1700

Ministério Público Estadual
Fone: (67) 3902-2837

Pronto Atendimento Médico - PAM
Fone: (67) 3424-4070

Polícia Militar
Fone: (67) 3424-7784

Saúde Mental
Fone: (67) 3411-7677

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fone: (67) 3411-7710

Secretaria Municipal de Educação
Fone: (67) 3411-7606

Secretaria Municipal de Saúde
Fone: (67) 3410 - 5500

REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO 
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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O Censo 2010 divulgado pelo IBGE aponta que 
45,6 milhões de pessoas declararam ter ao 
menos um �po de deficiência, o que corresponde 
a 23,9% da população brasileira. E mostra ainda 
que são muitas as desigualdades em relação aos 
sem deficiência. A deficiência visual foi a mais 
apontada, a�nge 18,8% da população. Em 
seguida vêm as deficiências motora (7%), audi�va 
(5,1%) e mental ou intelectual (1,4%).

Esta car�lha trata das ideias, dos direitos rela�vos 
à proteção, à promoção e à inclusão, e dos serviços 
ofertados gratuitamente na Região da Grande 
Dourados, voltados para pessoas com deficiência. 

A inclusão é uma proposta, um ideal. Acreditamos que toda nossa 
sociedade seja acessível, que dela todas as pessoas com deficiência 
tenham igualdade de oportunidade. É preciso fazer desse ideal 
uma realidade a cada dia. É importante que as pessoas com 
deficiência tenham o direito de IR e VIR que é um direito de todo o 
cidadão. 

É dever do Estado, da família, da comunidade e da sociedade em 
geral assegurar às pessoas com deficiência a efe�vação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à 
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e 
à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, ao desporto e lazer, 
ao turismo, à cultura, à informação, aos avanços tecnológicos e 
cien�ficos, à comunicação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, dentre outros decorrentes da 
Cons�tuição Federal e das leis especificas, que propiciem seu bem‐
estar pessoal, social e econômico.
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O que são pessoas com deficiência?

TIPO DE DEFICIENCIAS

Deficiência Visual   –   Cegueira, perda ou redução da capacidade 
visual em ambos os olhos em caráter defini�vo e que não possa ser 
melhorada ou corrigida com uso de tratamento cirúrgico, clinico e/ou 
lentes, e baixa visão, acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óp�ca.

Surdez e Cegueira    –  compreende a perda da audição e da visão, 
cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e 
compreensão das informações, prejudicando as a�vidades educacionais, 
vocacionais, sociais e de lazer, necessitando de atendimentos específicos, 
dis�ntos de inicia�vas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira. 

Deficiência Mental / intelectual   –   funcionamento intelectual 
significa�vamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adapta�vas, tais 
como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; u�lização dos 
recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; 
e trabalho.

Autismo   –   comprome�mento global do desenvolvimento, que se 
manifesta �picamente antes dos três anos, causando dificuldades 
significa�vas de comunicação, interação social e de comportamento e 
resistência às mudanças nas ro�nas diárias ou no ambiente que causam 
atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau 
que necessita de atenção e cuidados específicos.

Lesão Cerebral Traumática   –   compreende uma lesão adquirida, 
causada por força �sica externa, resultando em deficiência funcional total 
ou parcial, deficiência psicomotora, ou ambas, e que comprometem o 
desenvolvimento e/ o desempenho social da pessoa. 

Deficiência Múltipla   –   compreende a associação de duas ou mais 
deficiências, cuja combinação acarreta comprome�mentos no 
desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa. 

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Projeto de Lei  Nº 
06/2003, no seu Ar�go 2º,  considera‐se deficiência toda a restrição �sica, 
mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória, que limita a 
capacidade de exercer uma ou mais a�vidade essenciais da vida diária e/ou 
a�vidade remunerada. 

Deficiência Física   –   é todo comprome�mento da mobilidade, da 
coordenação motora geral e da fala, causada por lesões neurológicas, 
neuromusculares e ortopédicas ou ainda por má formação congênita ou 
adquirida, apresentando‐se sob a forma de paralisia, deformação, 
amputação ou ausência de membro.

Deficiência Auditiva   –   É a perda bilateral, parcial ou total, de 41 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma. Existe a surdez leve, onde a 
pessoa consegue se expressar oralmente e perceber a voz humana com ou 
sem a u�lização de um aparelho; ou surdez profunda onde a pessoa só 
consegue iden�ficar a voz humana e se comunicar por meio da linguagem 
de sinais.
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

DIREITO À VIDA (Cap. I)

DIREITO À SAÚDE (Cap. II)

Art. 11 – A pessoa com deficiência tem direito 
a proteção à vida, mediante efe�vação de 
Polí�cas Sociais publicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso em condições dignas de existência.

Art.12  –   Toda a pessoa com deficiência tem o 
direito prioritário à assistência à saúde previstos 
na Cons�tuição Federal e demais legislações 
vigentes. De modo a construir seu bem‐estar 
�sico, psíquico, emocional e social no sen�do da 
construção, preservação ou recuperação de sua 
saúde.

Art.15 – Incumbe ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) fornecer gratuitamente, sem prejuízo de 
outros órgãos públicos: medicamentos; ajudas 
técnicas, incluindo órteses, próteses e equipamentos 
auxiliares que garantam a habilitação e reabilitação e a inclusão 
da pessoa com deficiência, e reparação ou subs�tuição dos 
aparelhos; tratamentos e terapias.

À pessoa com deficiência, internada ou em observação, é 
assegurado o direito a um acompanhante, devendo o órgão de 
saúde proporcionar as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo integral.

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Leandro Moreno da silva
é terapeuta e tem
deficiência visual

6 7



DO DIREIRO AO TRABALHO (Cap. V)

DO DIREITO À HABITAÇÃO (Cap. III)

DO DIREITO À EDUCAÇÃO (Cap. IV)

Art. 42 –  É finalidade primordial 
das Polí�cas publicas de Emprego a 
inserção da pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho ou sua 
incorporação ao sistema produ�vo 
mediante regime especial. É 
importante que as pessoas com 
deficiência tenham igualdade no 
acesso ao mercado de trabalho 
respeitando seus limites, 
habilidades e conhecimentos. A 
legislação garante o acesso ao 
trabalho a todas as categorias de 
deficiência. A empresa que não 
u�liza esta pra�ca pode ser 
considerada discriminatória. 

A lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 5º, 
reserva um percentual de cargos e empregos públicos para as 
pessoas com deficiências. Os órgãos da Administração Pública 
Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, e 
dos Municípios, em todos os níveis, estão obrigados a 
preencher no mínimo 5% (cinco por cento) de seus cargos e 
empregos públicos com pessoas com deficiência.

Art. 24 – A pessoa com 
deficiência tem direito à 
moradia digna, no seio da 
família natural ou subs�tuta, 
ou desacompanhado de seus 
familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em 
ins�tuição pública ou privada.

Nos programas habitacionais 
públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, a pessoa 
com deficiência goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria 
observada o seguinte: Reserva de 3% (três por cento) das 
unidades residenciais para atendimento das pessoas com 
deficiência; implantação de equipamentos urbanos 
comunitários acessíveis voltados à pessoa com deficiência; 
eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanís�cas, para 
garan�a de acessibilidade à pessoa com deficiência; critérios de 
financiamento habitacional compa�veis com os rendimentos de 
pensão e aposentadoria.

Art. 26 –  A educação é direito fundamental da pessoa com 
deficiência e será prestada visando o 
desenvolvimento pessoal, a 
qualificação para o trabalho e o preparo 
para o exercício da cidadania. Fica a 
escolha pela a escola que a família, 
responsável legal ou do próprio 
deficiente que julgar melhor. 

Art. 27 – É dever do Estado, da família, da comunidade 
escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade em 
todos os níveis, à pessoa com deficiência colocando‐a a salvo 
de toda a forma de negligência, discriminação, violência, 
crueldade e opressão escolar; O apoio e orientação aos 
familiares das pessoas com deficiência para a u�lização de 
linguagens e códigos aplicáveis, como o Sistema Braille e a 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS);
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DO DIREITO AO TRANSPORTE  (Cap.VIII)DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL (Cap.VI)

DO DIREITO À CULTURA, AO DESPORTO, 
AO TURISMO E AO LAZER (Cap.VII)

Art. 63  –  O direito ao transporte da pessoa com 
deficiência será assegurado no sistema de transporte 
público cole�vo interestadual por meio do passe livre, 
concedido e u�lizado de acordo com as seguintes condições: 
O bene�cio será concedido à pessoa com deficiência cuja 
renda familiar per capita não exceda a dois salários 
mínimos; o bene�cio aplica‐se aos serviços de transporte 
públicos cole�vos 
interestaduais operados 
em linhas regulares, 
com veículos 
convencionais, nas 
modalidades 
rodoviária, ferroviária e 
aquaviária; a gratuidade 
concedida cobre 
também a taxa de 
embarque em terminal 
de transporte e a tarifa 
de pedágio, quando 
houver. O bilhete de 
passe livre concedido não pode ser repassado à outra 
pessoa, é intransferível; havendo necessidade, atestada por 
equipe médica autorizada, o beneficiário do passe livre terá 
direito a um acompanhante, que será iden�ficado como seu 
responsável durante toda a viagem.

Os prestadores de serviço de transporte público 
interestadual de passageiros são obrigados a reservar, em 
cada viagem, quan�dade de assentos equivalente a 5% 
(cinco por cento) da capacidade indicada de cada veículo, 
para uso preferencial de beneficiário do passe livre e de seu 
acompanhante, quando for o caso.

Art. 55 ‐ A assistência social à pessoa com deficiência será 
prestada de forma ar�culada e com base nos princípios e 

diretrizes previstos na Lei 
Orgânica da Assistência 
Social e demais normas 
per�nentes.

Art. 56 ‐ Às pessoas com 
deficiência que não possuam 
meios para prover sua 
subsistência, nem de tê‐la 
provida por sua família, é 
assegurado o bene�cio 
mensal de 01 (um) salário 
mínimo, nos termos da Lei 

Orgânica da Assistência Social. Respeitando‐se a renda per 
capita de ¼ do salário mínimo.

Art. 57 –  Compete aos 
Órgãos e às En�dades do 
Poder Público responsável a 
criação de ações culturais, 
despor�vas, de turismo e 
de lazer que atenda às 
pessoas com deficiência 
dispensando tratamento 
prioritário e local 
adequado.
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Datas Importantes Relacionadas às Pessoas com DeficiênciaDIREITO À ACESSIBILIDADE

DIREITO AO EXERCÍCIO ELEITORAL

Dia Mundial do Braille
  

Dia do Surdo‐Mudo
Dia Mundial das Doenças Raras

Dia Internacional da Síndrome de Down
  

Dia Mundial de Conscien�zação sobre o Au�smo
Dia Nacional do Parkinsoniano
Semana de Responsabilidade Social
Dia Mundial da Saúde
Dia Nacional do Sistema Braile
Dia Nacional da Voz
Dia Nacional de Educação de Surdos
  

Dia Nacional da Luta An�manicomial
Dia Nacional do Combate à Cegueira pelo Glaucoma
  

Dia Nacional do Teste do Pezinho
Dia da Imunização
  

Dia da Saúde Ocular
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
  

Dia Nacional da Saúde
Semana Nacional do Excepcional
Dia do Excepcional
  

Dia Nacional da Divulgação e Conscien�zação da Fibrose Cís�ca 
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Audi�va
Dia Nacional dos Doadores de Órgãos
  

Dia Internacional das Pessoa Idosas
Dia Mundial da Saúde Mental
Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física
  

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez
Dia Mundial e Nacional do Diabé�co
Dia Nacional dos Ostomizados
Dia Mundial do Surdocego
  

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Dia da Criança com Deficiência
Declaração Universal dos Direitos Humanos
Dia Nacional das APAES
Dia Nacional do Deficiente Visual

Art. 67  – o direito à acessibilidade das pessoas com 
deficiência será assegurado, na forma da legislação especifica, 
através de construção, ampliação reforma e adequação das 
edificações de uso público, cole�vo e comercial atendendo aos 
princípios de desenho universal na concepção e implantação de 
projetos arquitetônicos, urbanís�cos e de comunicação 
reservando espaços e lugares específicos para pessoas com 
deficiência, considerando as especificidades das deficiências de 
natureza sensorial e �sica em teatros, cinemas, auditórios, salas 
de conferência, museus, bibliotecas e ambientes de natureza 
similar; Reserva de vagas específicas, devidamente sinalizadas, 
para veículos que transportem pessoas com deficiência, em 
garagens e estacionamentos nas edificações e demais espaços 
urbanos de uso público, cole�vo e comercial.

Art. 73 –  O eleitor com deficiência 
tem direito ao voto e no ato de votar, 
poderá contar com o auxílio de 
pessoa de sua confiança, ainda que 
não o tenha requerido 
antecipadamente ao juiz eleitoral, 
sem prejuízo do sigilo do sufrágio 
universal.
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CREAS é o Centro de Referencia Especializado de Assistência Social. Sendo 

este uma unidade publica estatal responsável pela oferta de orientação e de 

apoio especializados e con�nuados a indivíduos e famílias com seus direitos 

violados. Para isso, envolve um conjunto de profissionais habilitados, tendo 

como obje�vo de resgatar a família, potencializando sua capacidade de 

protagonismo de sua própria historia.

O que é o cr eas?

Crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 

homossexuais, famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos.

Quem pod e ser atendid o no cr eas?

Elas podem chegar espontaneamente, por denúncias ou encaminhadas pelas 

delegacias, pelo disque 100, pelo Conselho Tutelar, pela Rede 

Socioassistencial, pelas polí�cas publicas setoriais e pelos órgãos do sistema 

de garan�a de direitos.

Como as pessoas chegam ao cr eas?

Todas as intervenções realizadas pela equipe com os usuários do CREAS são 

personalizadas, respeitando crenças, culturas e realidades de cada pessoa ou 

família, no sen�do de auxiliar esta pessoa ou família da melhor forma.

Como são r ealizadas as intervenções?

O CREAS/PAEFI necessita do envolvimento e de informações (denúncias) da 

sociedade em geral e de parcerias com os demais segmentos sociais que 

ofertam serviços específicos para que sejam realizados os trabalhos junto aos 

usuários e seus familiares para que haja uma intervenção efe�va. Dessa forma, 

o CREAS mantém estreita relação com a rede de atendimento. 

Qual a importância da sociedad e no trabalho no cr eas?

O CREAS possui os seguintes profissionais: psicólogo; pedagogo; advogado; 

assistente social; educador social; técnico administra�vo; e motorista.

Quem faz parte da equipe d o cr eas?

O CREAS possui o PAEFI (Proteção e Atendimento Especializado a Família e 

Indivíduos) que é um serviço de apoio, de orientação e de acompanhamento 

às famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou de 

violação de direitos. A equipe do CREAS acompanha as famílias, buscando 

auxiliá‐las no rompimento do ciclo de violação dos direitos em seu interior, 

prevenindo reincidências, fortalecendo seu papel de proteção e 

restabelecendo a autonomia de seus membros.

Quais os serviços ofer ecid os pelo cr eas?

∙ Acolhida inicial;

∙ Escuta qualificada;

∙ Atendimento psicossocial individual e em grupo;

∙ Orientação juridico‐social individual ou em grupo;

∙ Orientação e encaminhamentos necessários;

∙ Visitas domiciliares;

∙ Mobilização e sensibilização por meio de campanhas e de palestra em 
escolas;

∙ Estudo Social;

∙ Diagnos�co socioeconômico;

∙ Busca a�va;

∙ Monitoramento das diversas formas de negligência, opressão, violência, 
abuso e/ou exploração sexual, mediante abordagem realizada por 
educadores sociais em vias publica e locais iden�ficados pela existência de 
situações de risco.

Quais são as principais ações d o cr eas?
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