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AA OrganizaçãoOrganização MundialMundial dede SaúdeSaúde -- OMSOMS -- estimaestima queque pelopelo
menosmenos 1010%% dada populaçãopopulação possuipossui algumalgum tipotipo dede deficiênciadeficiência,,
enquantoenquanto oo RelatórioRelatório MundialMundial SobreSobre PessoasPessoas comcom DeficiênciaDeficiência

1. DADOS E CONCEITOS1. DADOS E CONCEITOS

enquantoenquanto oo RelatórioRelatório MundialMundial SobreSobre PessoasPessoas comcom DeficiênciaDeficiência
((20112011)) informainforma queque oo porcentualporcentual éé dede 1515%% dada populaçãopopulação
planetáriaplanetária:: quasequase umum bilhãobilhão dede humanoshumanos..

OO CensoCenso realizadorealizado pelopelo IBGEIBGE emem 20102010 apontouapontou emem seusseus dadosdados
preliminarespreliminares queque porpor voltavolta dede 4545 milhõesmilhões dede brasileirosbrasileiros ee
brasileirasbrasileiras ((2323,,99%% dada populaçãopopulação brasileira)brasileira) possuempossuem algumalgum
nívelnível dede impedimentoimpedimento queque podepode causarcausar deficiênciadeficiência..

DeDe acordoacordo comcom aa pesquisapesquisa dada FGVFGV –– RetratosRetratos dada DeficiênciaDeficiência nono BrasilBrasil ((20082008),), oo CearáCeará
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DeDe acordoacordo comcom aa pesquisapesquisa dada FGVFGV –– RetratosRetratos dada DeficiênciaDeficiência nono BrasilBrasil ((20082008),), oo CearáCeará
estáestá entreentre osos cincocinco estadosestados dodo paíspaís comcom maiormaior númeronúmero dede pessoaspessoas comcom DeficiênciaDeficiência..

NesseNesse contextocontexto,, FortalezaFortaleza contaconta,, aindaainda utilizandoutilizando oo porcentualporcentual indicadoindicado nono anoano 20002000,,
comcom quasequase 1515%% dada populaçãopopulação comcom pelopelo menosmenos umauma deficiênciadeficiência,, oo queque podepode significarsignificar
atualmenteatualmente maismais dede 370370 milmil fortalezensesfortalezenses..
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA e PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA  PESSOA COM DEFICIÊNCIA e PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA  

DecretoDecreto FederalFederal nºnº 55..296296// 20042004::

1. DADOS E CONCEITOS1. DADOS E CONCEITOS

PessoaPessoa comcom deficiênciadeficiência éé aa queque possuipossui limitaçãolimitação ouou
incapacidadeincapacidade parapara oo desempenhodesempenho dede atividadeatividade ee sese enquadraenquadra
emem umauma dasdas seguintesseguintes categoriascategorias:: a)a) deficiênciadeficiência físicafísica;;
b)b) deficiênciadeficiência auditivaauditiva;; c)c) deficiênciadeficiência visualvisual;; d)d) deficiênciadeficiência
mentalmental;; e)e) deficiênciadeficiência múltiplamúltipla..

PessoaPessoa comcom mobilidademobilidade reduzidareduzida éé aquelaaquela que,que, nãonão sese enquadrandoenquadrando nono conceitoconceito
dede pessoapessoa comcom deficiênciadeficiência,, tenhatenha,, porpor qualquerqualquer motivomotivo,, dificuldadedificuldade dede movimentarmovimentar--
se,se, permanentepermanente ouou temporariamentetemporariamente,, gerandogerando reduçãoredução efetivaefetiva dada mobilidademobilidade,,se,se, permanentepermanente ouou temporariamentetemporariamente,, gerandogerando reduçãoredução efetivaefetiva dada mobilidademobilidade,,
flexibilidadeflexibilidade,, coordenaçãocoordenação motoramotora ee percepçãopercepção.. AplicaAplica--se,se, aindaainda,, àsàs pessoaspessoas comcom
idadeidade igualigual ouou superiorsuperior aa sessentasessenta anosanos,, gestantesgestantes,, lactanteslactantes ee pessoaspessoas comcom
criançacriança dede colocolo..
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AcessibilidadeAcessibilidade:: condiçãocondição parapara utilizaçãoutilização,, comcom segurançasegurança ee autonomiaautonomia,, totaltotal
ouou assistidaassistida,, dosdos espaçosespaços,, mobiliáriosmobiliários ee equipamentosequipamentos urbanosurbanos,, dasdas
edificaçõesedificações,, dosdos serviçosserviços dede transportetransporte ee dosdos dispositivosdispositivos,, sistemassistemas ee meiosmeios dede
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edificaçõesedificações,, dosdos serviçosserviços dede transportetransporte ee dosdos dispositivosdispositivos,, sistemassistemas ee meiosmeios dede
comunicaçãocomunicação ee informaçãoinformação,, porpor pessoapessoa portadoraportadora dede deficiênciadeficiência ouou comcom
mobilidademobilidade reduzidareduzida ((DECRETODECRETO FEDERALFEDERAL NºNº 55..296296// 20042004));;

AcessibilidadeAcessibilidade:: possibilidadepossibilidade ee condiçãocondição dede alcance,alcance, percepçãopercepção ee
entendimentoentendimento parapara aa utilizaçãoutilização comcom segurançasegurança ee autonomiaautonomia dede edificações,edificações,
espaço,espaço, mobiliário,mobiliário, equipamentoequipamento urbanourbano ee elementoselementos.. (NBR(NBR 90509050 textotexto sobsob revisãorevisão 20122012))..

AcessibilidadeAcessibilidade:: condiçãocondição parapara utilizaçãoutilização,, comcom segurançasegurança ee autonomiaautonomia,, totaltotal
ouou assistidaassistida,, dosdos serviçosserviços dede transportetransporte coletivocoletivo dede passageirospassageiros,, porpor pessoapessoaouou assistidaassistida,, dosdos serviçosserviços dede transportetransporte coletivocoletivo dede passageirospassageiros,, porpor pessoapessoa
comcom deficiênciadeficiência ouou mobilidademobilidade reduzidareduzida.. (NBR(NBR 1402214022// 20112011))..

AcessibilidadeAcessibilidade:: facilidadefacilidade disponibilizadadisponibilizada àsàs pessoaspessoas queque possibilitepossibilite aa todostodos
autonomiaautonomia nosnos deslocamentosdeslocamentos desejadosdesejados,, respeitandorespeitando--sese aa legislaçãolegislação emem
vigorvigor.. (item(item IIIIII dodo artart 44ºº dada PNMU)PNMU);;
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MobilidadeMobilidade UrbanaUrbana:: ÉÉ aa condiçãocondição emem queque sese realizamrealizam osos
deslocamentosdeslocamentos dede pessoaspessoas ee cargascargas nono espaçoespaço urbanourbano.. ((ItemItem IIII dodo artigoartigo 44 dada
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deslocamentosdeslocamentos dede pessoaspessoas ee cargascargas nono espaçoespaço urbanourbano.. ((ItemItem IIII dodo artigoartigo 44 dada
PNMU)PNMU)..

TransporteTransporte UrbanoUrbano:: oo conjuntoconjunto dosdos modosmodos ee serviçosserviços dede transportetransporte
públicopúblico ee privadoprivado utilizadosutilizados parapara oo deslocamentodeslocamento dede pessoaspessoas ee cargascargas
nasnas cidadescidades.. (Item(Item II dodo artigoartigo 44 dada PNMU)PNMU)..

BarreirasBarreiras:: qualquerqualquer entraveentrave ouou obstáculoobstáculo queque limitelimite ouou impeçaimpeça oo
acessoacesso,, aa liberdadeliberdade dede movimentomovimento,, aa circulaçãocirculação comcom segurançasegurança ee aa
possibilidadepossibilidade dede asas pessoaspessoas sese comunicaremcomunicarem ouou teremterem acessoacesso àà
informaçãoinformação.. SãoSão classificadasclassificadas emem urbanísticasurbanísticas,, nasnas edificaçõesedificações,, nosnos
transportestransportes,, nasnas comunicaçõescomunicações ee informaçõesinformações (DECRETO(DECRETO FEDERALFEDERAL NºNº 55..296296// 20042004));;

t
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CalçadaCalçada -- parteparte dada via,via, normalmentenormalmente segregadasegregada ee emem nívelnível
diferente,diferente, nãonão destinadadestinada àà circulaçãocirculação dede veículos,veículos, reservadareservada aoao
trânsitotrânsito dede pedestrespedestres e,e, quandoquando possível,possível, àà implantaçãoimplantação dede mobiliáriomobiliáriotrânsitotrânsito dede pedestrespedestres e,e, quandoquando possível,possível, àà implantaçãoimplantação dede mobiliáriomobiliário
urbano,urbano, sinalização,sinalização, vegetaçãovegetação ee outrosoutros finsfins.. ((CódigoCódigo dede TrânsitoTrânsito BrasileiroBrasileiro -- 20082008))

CalçadasCalçadas ouou passeiospasseios:: parte da via, segregada por pintura, nível ou parte da via, segregada por pintura, nível ou 
elemento físico destinada à circulação de pedestres, locação de elemento físico destinada à circulação de pedestres, locação de 
mobiliário e equipamento urbano, vegetação e placas de sinalização.mobiliário e equipamento urbano, vegetação e placas de sinalização.
((NBR 9050 NBR 9050 textotexto sob sob revisãorevisão emem 2012)2012);;
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DesenhoDesenho universaluniversal:: significasignifica aa concepçãoconcepção dede produtos,produtos, ambientes,ambientes,
programasprogramas ee serviçosserviços aa seremserem usadosusados nana maiormaior medidamedida possível,possível, porpor

1. DADOS E CONCEITOS1. DADOS E CONCEITOS

programasprogramas ee serviçosserviços aa seremserem usadosusados nana maiormaior medidamedida possível,possível, porpor
todastodas asas pessoaspessoas semsem necessidadenecessidade dede adaptaçãoadaptação ouou projetoprojeto
específicoespecífico.. ((NBRNBR 90509050 textotexto sobsob revisãorevisão emem 20122012))..

EsteEste conceitoconceito propõepropõe umauma arquiteturaarquitetura ee designdesign
maismais centradoscentrados nono serser humanohumano ee nana suasua
diversidadediversidade.. EstabeleceEstabelece critérioscritérios parapara queque asas
edificaçõesedificações,, ambientesambientes internosinternos,, urbanosurbanos ee
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edificaçõesedificações,, ambientesambientes internosinternos,, urbanosurbanos ee
produtosprodutos atendamatendam aa umum maiormaior númeronúmero dede
usuáriosusuários independenteindependente dede suassuas característicascaracterísticas
físicasfísicas,, habilidadeshabilidades ee faixafaixa etáriaetária,, favorecendofavorecendo aa
biodiversidadebiodiversidade humanahumana ee proporcionandoproporcionando umauma
melhormelhor ergonomiaergonomia parapara todostodos..



 

NBRNBR 90509050// 20042004

3. FORTALEZA3. FORTALEZA

22..33 DesenhoDesenho UniversalUniversal:: DeDe acordoacordo comcom oo DecretoDecreto
FederalFederal 55..296296//20042004 ((CapituloCapitulo III,III, incisoinciso IX),IX), desenhodesenho
universaluniversal consisteconsiste nana concepçãoconcepção dede espaçosespaços,,
artefatosartefatos ee produtosprodutos queque visamvisam atenderatender
simultaneamentesimultaneamente todastodas asas pessoas,pessoas, comcom diferentesdiferentes
característicascaracterísticas antropométricasantropométricas ee sensoriaissensoriais,, dede
formaforma autônomaautônoma,, segurasegura ee confortávelconfortável,, constituindoconstituindo--
sese nosnos elementoselementos ouou soluçõessoluções queque compõemcompõem aasese nosnos elementoselementos ouou soluçõessoluções queque compõemcompõem aa
acessibilidadeacessibilidade..
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A PNMU estabelece como seus princípios (art. 5º, incisos I, III, VI e
VII):

- a acessibilidade universal;

2.   INCLUSÃO SOCIAL X ACESSIBILIDADE2.   INCLUSÃO SOCIAL X ACESSIBILIDADE

- a acessibilidade universal;
-a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público
coletivo;
- segurança nos deslocamentos das pessoas.

A PNMU estabelece como seus objetivos (art. 7, incisos I e II):

- reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
- promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos
sociais.
- promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos
sociais.

A PNMU estabelece como suas diretrizes (art.8, inciso I):

- promoção da equidade no acesso aos serviços.
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3. FORTALEZA3. FORTALEZA

AA gratuidadegratuidade parapara asas pessoaspessoas comcom deficiênciadeficiência nono transportetransporte públicopúblico éé umauma
respostaresposta àsàs demandasdemandas apresentadasapresentadas pelopelo segmentosegmento nasnas assembleiasassembleias específicasespecíficas

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e 
DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.

respostaresposta àsàs demandasdemandas apresentadasapresentadas pelopelo segmentosegmento nasnas assembleiasassembleias específicasespecíficas
dodo OrçamentoOrçamento ParticipativoParticipativo –– OPOP -- dosdos anosanos dede 20052005,, 20062006 ee 20072007..

EmEm abrilabril dede 20082008,, aa PrefeitaPrefeita dede FortalezaFortaleza anunciouanunciou oo inícioinício dodo cadastramentocadastramento
dede PcD'sPcD's possivelmentepossivelmente beneficiáriasbeneficiárias comcom aa gratuidadegratuidade..

EmEm 1818 dede julhojulho dede 20082008,, foifoi instituídainstituída aa LeiLei ComplementarComplementar nºnº 00570057 queque dispõedispõe
sobresobre oo direitodireito àà gratuidadegratuidade parapara pessoaspessoas comcom deficiênciadeficiência nono pagamentopagamento dede
tarifastarifas dodo SistemaSistema dede TransporteTransporte PúblicoPúblico dede Fortaleza,Fortaleza, ee dádá outrasoutras providênciasprovidências..

EmEm 1818 dede agostoagosto dede 20082008,, aa EtuforEtufor iniciouiniciou aa entregaentrega dosdos primeirosprimeiros cartõescartões..

EmEm 2929 dede maiomaio dede 20092009,, éé instituídoinstituído oo DecretoDecreto MunicipalMunicipal nºnº 1212..540540,, queque
regulamentaregulamenta aa LCLC nºnº 00570057//20082008..
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3. FORTALEZA3. FORTALEZA

OO censocenso dede 20002000 tambémtambém observouobservou aa vulnerabilidadevulnerabilidade socialsocial ee
econômicaeconômica dodo segmentosegmento:: dosdos milhõesmilhões dede brasileirosbrasileiros comcom

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e 
DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.

econômicaeconômica dodo segmentosegmento:: dosdos milhõesmilhões dede brasileirosbrasileiros comcom
deficiênciadeficiência,, 2727%% viviamviviam emem situaçãosituação dede pobrezapobreza extremaextrema ee 5353%%
erameram pobrespobres naquelenaquele períodoperíodo..

PobrezaPobreza ee extremaextrema pobrezapobreza sãosão variaçõesvariações ondeonde sese enquadramenquadram
muitosmuitos critérioscritérios sócioeconômicossócioeconômicos parapara concessãoconcessão dede benefíciosbenefícios,,
comocomo aa gratuidadegratuidade parapara pessoaspessoas comcom deficiênciadeficiência nono transportetransporte
públicopúblico dede FortalezaFortaleza..públicopúblico dede FortalezaFortaleza..
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3. FORTALEZA3. FORTALEZA

CritériosCritérios parapara concessãoconcessão dodo benefíciobenefício::

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e 
DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.

II –– estarestar forafora dodo mercadomercado formalformal dede trabalhotrabalho;;
IIII –– apresentarapresentar laudolaudo específicoespecífico padronizadopadronizado pelapela
EtuforEtufor ee pelapela SMS,SMS, emitidoemitido porpor
InstituiçãoInstituição públicapública dede saúdesaúde;;
IIIIII –– enquadrarenquadrar--sese emem umauma dasdas condiçõescondições sóciosócio--
econômicaseconômicas instituídasinstituídas nana legislaçãolegislação municipalmunicipal vigentevigente
(BPC,(BPC, CadÚnicoCadÚnico,, BolsaBolsa FamíliaFamília,, rendarenda perper capitacapita
familiarfamiliar dede atéaté 11SM)SM);;
IVIV –– apresentarapresentar cópiacópia dede RGRG ouou certidãocertidão dede
nascimentonascimento ((criançacriança))
VV –– apresentarapresentar comprovantecomprovante dede endereçoendereço dede FortalezaFortaleza;;
VIVI –– 22 fotosfotos 33 xx 44..
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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e 
DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.3. FORTALEZA3. FORTALEZA

FonteFonte:: SistemaSistema dede GratuidadeGratuidade parapara PessoasPessoas
comcom DeficiênciaDeficiência -- SGPDSGPD ((períodoperíodo dede
0101//0404//20082008 áá 3030//0404//20122012))..
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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e 
DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.

- Mais de 12 mil cartões da gratuidade (status 

3. FORTALEZA3. FORTALEZA
Dados de Dados de abrilabril de 2008 à de 2008 à abrilabril de 2012 (4 de 2012 (4 anosanos de de vigênciavigência))

- Mais de 12 mil cartões da gratuidade (status 
ativo) concedidos;

- Mais de 11 milhões de utilizações;

- Em 73% dos casos, o benefício é concedido
também aos acompanhantes;

- R$ 20.760.989,50 (recursos investidos desde a

Com acompanhante

- R$ 20.760.989,50 (recursos investidos desde a
implantação do serviço);

- O número atual de beneficiários da 
gratuidade corresponde aproximadamente 
4% do total de PcD’s da cidade de Fortaleza.

Sem acompanhante
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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 0057/ 2008 e 
DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.DECRETO MUNICIPAL Nº 12.540/2009.3. FORTALEZA3. FORTALEZA

ANO
QTDE. (Un.) -

Todas Empresas -
CUSTO TOTAL 

(R$) - Todas 
TAXA VISTORIA DIFERENÇA 

ANO Todas Empresas -
TOTAL

(R$) - Todas 
Empresas

TAXA VISTORIA 
(R$)

DIFERENÇA 
(R$)

TOTAL - 2008 579.562 957.846,10 1.668.086,20 710.240,10

TOTAL - 2009 2.864.073 4.992.550,34 4.253.750,28 -738.800,06

TOTAL - 2010 3.343.321 6.029.928,26 4.563.658,26 -1.466.270,00

TOTAL - 2011 3.414.430 6.724.835,94 4.933.750,09 -1.791.085,85

TOTAL - 2012 1.026.867 2.055.828,86 1.783.377,81 -272.451,05
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FonteFonte:: DicutDicut –– DivisãoDivisão dede custoscustos dada EtuforEtufor ((períodoperíodo dede 0101//0404//20082008 áá 3030//0505//20122012))..



 

Norma Vigência Ementa/ destaque

NBR 9050 30-06-2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

NORMAS TÉCNICASNORMAS TÉCNICAS

NBR 9050 30-06-2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

NBR 15570 21-05-2008 Transporte - Especificações técnicas para fabricação de veículos de
características urbanas para transporte coletivo de passageiros

NBR 14022 2011 Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporteNBR 14022 2011 Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte
coletivo de passageiros.
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DECRETO FEDERAL Nº 5.296/ 2004 eDECRETO FEDERAL Nº 5.296/ 2004 e
NBR 14022NBR 140223. FORTALEZA3. FORTALEZA

NBRNBR 1402214022// 20112011

ItemItem 66 -- VeículoVeículo

NãoNão podepode existirexistir nenhumnenhum obstáculoobstáculo// impedimentoimpedimento
técnicotécnico nana entradaentrada ee nana saídasaída dodo veículoveículo queque sese
cosntituacosntitua emem barreirabarreira físicafísica parapara asas pessoaspessoas comcom
deficiênciadeficiência ouou mobilidademobilidade reduzidareduzida.. ParaPara serser
consideradoconsiderado acessívelacessível deverádeverá possuirpossuir umauma dasdas
seguintesseguintes característicascaracterísticas::

a)a) PisoPiso baixobaixo;;
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a)a) PisoPiso baixobaixo;;

b)b) PisoPiso altoalto comcom acessoacesso realizadorealizado porpor plataformaplataforma dede
embarque/desembarqueembarque/desembarque;;

c)c) PisoPiso altoalto equipadoequipado comcom plataformaplataforma elevatóriaelevatória
veicularveicular..



 

DECRETO FEDERAL Nº 5.296/ 2004 eDECRETO FEDERAL Nº 5.296/ 2004 e
NBR 14022NBR 14022

ÔNIBUS ÔNIBUS 

3. FORTALEZA3. FORTALEZA

ÔNIBUS ÔNIBUS 

VANSVANSTÁXISTÁXIS

905 905 veículosveículos
acessíveisacessíveis ((frotafrota de de 
1971 1971 ônibusônibus -- 46%)46%)..

40 40 táxistáxis do do ServiçoServiço
TáxiTáxi Acessível (Acessível (frotafrota
de 4.392 de 4.392 táxistáxis))..

107 107 veículosveículos
acessíveisacessíveis ((frotafrota de de 

320 vans 320 vans -- 35%)35%)..
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MelhoriaMelhoria dada infraestruturainfraestrutura dede terminaisterminais
abertosabertos ee fechadosfechados ((acessoacesso ee banheirosbanheiros

3. FORTALEZA3. FORTALEZA DECRETO FEDERAL Nº 5.296/ 2004 eDECRETO FEDERAL Nº 5.296/ 2004 e
NBR 9050NBR 9050

abertosabertos ee fechadosfechados ((acessoacesso ee banheirosbanheiros
acessíveisacessíveis))
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