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APRESENTAÇÃO
O momento contemporâneo dos Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil destaca-se
pelos avanços do arcabouço legal,com a instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – LBI – Lei nº 13.146, de 06 de julho
de 2015, que teve como base de elaboração a ratificação da Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPDe de seu Protocolo Facultativo, aprovados
peloDecretoLegislativo nº 186 de 09 de julho de 2008 e promulgado por meio do Decreto nº
6.949 de 25 de agosto de 2009. Ressalta-se que, nos termos previstos no Artigo 5º, § 3º da
Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Logo a
Constituição brasileira avança sobremaneira em prol dos direitos das pessoas com
deficiência.
A redefinição de conceitos assegurada com o novo marco regulatório implica em novas
perspectivas para o exercício da cidadania e para a concepção das políticas públicas, cujos
programas, projetos e ações devem assegurar o propósito explícito no Artigo 1 da CDPD
(BRASIL, 2009): “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, bem
como promover o respeito pela sua dignidade inerente”.Para além destas conquistas, o
processo de participação e o protagonismo das pessoas com deficiência na construção
coletiva dessa legislação ficaram marcados pela apropriação do lema “nada sobre nós, sem
nós”, o que fortalece sobremaneira o controle social nesse contexto.
No intuito de assegurar e zelar pelo cumprimento destes preceitos legais, o Poder Público é,
então, convocado a desenvolver estratégias que possam catalisar os processos de
implantação de políticas e ações que efetivem a LBI em todo território nacional,
considerando-se as demandas sociais e a participação direta das pessoas com deficiência
na construção e monitoramento das políticas públicas. É nessa perspectiva que a Prefeitura
de Belo Horizonte, por meio da Diretoria de Políticas para as Pessoas com Deficiência DPPD, órgão vinculado à Subsecretaria de Direito e Cidadania – SUDC da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC, apresenta à
população de Belo Horizonte o presente Plano Municipal de Políticas para as Pessoas com
Deficiência – PPcD, tendo em vista os projetos e prioridades de Governo alicerçados nos
compromissos de “governar para quem precisa” e “fazer funcionar com qualidade”, bem
como atendendo às deliberações já aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência– CMDPD.
O PPcD foi elaborado a partir de uma análise das propostas das Conferências Municipais
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e demais Conferências Municipais Setoriais; de
uma ampla análise intersetorial das ações já implantadas em nosso município e da
necessidade da implementação de novas ações. Após o processo de planejamento
intersetorial, a Prefeitura de Belo Horizonte concebe o PPcD como uma ferramenta
indispensável à gestão, que busca o contínuo aprimoramento dos processos, serviços,
programas, projetos e benefícios já existentes e estabelece parâmetros concretos aos
cidadãos e aos gestores públicos para um acompanhamento efetivo dessa pauta.

Calcado em princípios de transparência e de desenvolvimento sustentável, o PPcD foi
concebido como uma estratégia para garantira continuidade e a efetivação das ações em
curto, médio e longo prazos, assim como para fortalecer o controle social enquanto
premissa de uma gestão participativa.
Corroborando com a premissa da participação social, o PPcD foi submetido a aprovação do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, e, após aprovação,
publicado por meio de Resolução do CMDPD formalizando o Controle Social como instância
principal para atuar no efetivo monitoramento do Plano como estratégia para garantir ao
poder público o empenho necessário para a materialização das ações e metas. Belo
Horizonte dá um grande passo na promoção de políticas que podem construir uma cidade
cada vez mais inclusiva e acessível, buscando-se assim, traduzir os resultados das políticas
públicas em efetiva melhoria na qualidade de vida de todos.

1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA EM BELO
HORIZONTE
A elaboração do PPcD, assim como qualquer instrumento de planejamento,pressupõe a
necessidade de um diagnóstico básico para nortear a realidade das demandas e as
possibilidades de avanços que cada órgão setorial e suas respectivas políticas públicas,
e/ou suas inter-relações, possuem para transformar a realidade atual, conforme as
demandas e desejos dos cidadãos de Belo Horizonte.
Entretanto é importante destacar a limitação de acesso e a carência de dados específicos
que caracterizam não somente a população com deficiência em nosso município, mas em
todo Brasil. Tal contexto interfere consideravelmente na identificação das demandas pelos
serviços, assim como na escassez de indicadores de qualidade. Neste caso, o presente
PPcD assume esta condição como um fator limitador de elaboração de todo esse processo,
mas considera o trabalho realizado como um avanço incondicional, no sentido de
proporcionar um planejamento adequado e um sistema que permita a construção futura de
indicadores, diagnósticos, avaliações e monitoramento precisos.
Considerando-se essa realidade, a caracterização da população foi estabelecida a partir de
informações básicas dos serviços e bancos de dados setoriais disponíveis em cada órgão, e
fontes de dados nacionais oficiais, constituindo-se elemento balizador para a apresentação
das propostas de ações setoriais. Embora diante de um quadro de restrição de informações
sobre as pessoas com deficiência, a sistematização e análise das fontes existentes, bem
como dos cruzamentos de banco de dados, proporcionaram a produção de informações
específicas a partir destes, que constituíram informações estratégicas que justificam a
sistematização das políticas públicas para as pessoas com deficiência, assim como a
necessidade de criação e desenvolvimento de novos instrumentos de análises. A
necessidade de produção de um conhecimento a partir de informações estratégicas quanto
à realidade e qualidade das políticas setoriais pautou, inclusive, propostas de ações
específicas que integram esse instrumento de gestão.
De uma forma geral, conforme os dados do Censo IBGE (2010), Belo Horizonte possui uma
população de 2.375.151 habitantes, com a estimativa de uma população em 2019 de
2.512.070, sendo o 6º município mais populoso do país e o 1º em Minas Gerais.
Especificamente sobre a população com deficiência, o Censo IBGE (2010) apresenta um
número de 550.997 pessoas com deficiência, o que representa 23,2% da população da
cidade.
Outro aspecto importante a se considerar, é que a realização do Censo 2010 foi anterior à
sanção da Lei nº 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, e os consideram, para todos os efeitos
legais, pessoas com deficiência (BRASIL, 2012). Logo não se tratou de dados específicos
desse segmento social. Neste caso, dados futuros, a partir de 2019, como o Censo 2020,
deverá atender os preceitos da Lei nº 13.861/2019 (BRASIL, 2019b) que “incluirão as
especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista, em consonância com o § 2º do
art. 1º da Lei nº 12.764/2012", o que pode apresentar significativas alterações de perfil,
devendo-se ser considerados para revisões futuras deste PPcD, já previstas no escopo
metodológico de implementação do mesmo.

Ainda sobre a limitação acerca de dados específicos, conforme Oliveira (2012),o
instrumental adotado pelo IBGE pauta-se na aplicação de questionários elaborados com
base nas propostas do Grupo de Washington sobre Estatísticas das Pessoas com
Deficiência, que sugere a coleta dos dados a partir da percepção das próprias pessoas
entrevistadas sobre suas funcionalidades, sendo, portanto, autodeclarados. Desta forma,
não há necessidade de apresentação de comprovações por meio de diagnóstico formal,
laudo ou perícia médica que possam atestar se o dado está em conformidade com a
definição legal de pessoa com deficiência vigente em nosso país, tal como estabelecido pelo
Decreto nº 5.296/2004.
Nesse sentido, sobre a metodologia aplicada pelo Censo 2010 do IBGE, Oliveira (2012)
destaca que “as perguntas feitas aos entrevistados buscaram identificar as deficiências
visual, auditiva e motora pelos seguintes graus de dificuldade: (I) tem alguma dificuldade em
realizar; (II) tem grande dificuldade e, (III) não consegue realizar de modo algum; além da
deficiência mental ou intelectual”, que não apresentaram graus na pergunta realizada. O
quadro abaixo apresenta o perfil da população com deficiência de Belo Horizonte conforme
o Censo do IBGE (2010):
Tabela 1 - Pessoas com Deficiência em Belo Horizonte
Categoria da
Deficiência
Auditiva
Não consegue de modo algum
Grande dificuldade
Alguma dificuldade
Total (Auditiva)
Motora
Não consegue de modo algum
Grande dificuldade
Alguma dificuldade
Total (Motora)
Visual
Não consegue de modo algum
Grande dificuldade
Alguma dificuldade
Total (Motora)
Deficiência Mental/Intelectual

Sexo
Masculino
Feminino
2.369
2.187
8.417
10.629
39.924
48.076
50.710
60.892
4.236
5.465
13.710
29.728
30.582
69.067
48.528
104.260
3.456
3.589
21.097
40.329
145.583
216.275
170.136
260.193
17.545
15.446

Total
4.556
19.046
88.000
111.602
9.701
43.438
99.649
152.788
7.044
61.426
361.858
430.328
32.991

Fonte: Baseado nos dados do IBGE (2010)

A análise dos dados disponibilizados pelo IBGE não estabeleceu uma categoria específica
para casos de deficiência múltipla, logo as pessoas que apresentam mais de um tipo de
deficiência foram contabilizadas em mais de uma categoria. O quantitativo total dos números
da Tabela1 ao serem somados apresenta valores superiores às 550.997 pessoas com
deficiência, apresentando um total de 729.709. Para se chegar ao número específico de
pessoas com deficiência é preciso: subtrair do número total da população o número de
pessoas sem declaração de deficiência somado ao número de pessoas com nenhuma
dessas deficiências, que resulta em 550.997. Finalmente, ao subtrair do total de 729.709
estes 550.997, o resultado de 178.712 pessoas representa, portanto, que estas pessoas
foram computadas em mais de uma categoria, ou seja, tratam-se de pessoas com possível
deficiência múltipla, incluindo-se também as pessoas com surdocegueira.
Embora a delimitação metodológica do IBGE possa criar determinadas distorções do
número real de pessoas com deficiência em nosso país, ela aponta que há pessoas que

mesmo não se enquadrando no conceito legal possuem consideráveis limitações funcionais
e/ou sensoriais. Desse modo, fazem jus ao estabelecimento de políticas públicas que
possam eliminar as barreiras necessárias ao processo de inclusão de todos,
independentemente da condição legal de ser ou não uma pessoa com deficiência,
reforçando-se a necessidade do investimento em ações de promoção da inclusão e da
acessibilidade.
Os Gráficos 1,2 e 3 apresentam a comparação entre o número de pessoas com deficiência,
de acordo com o grau de dificuldade:
Gráfico 1 – Número de pessoas com deficiência em Belo Horizonte conforme o maior
grau de comprometimento em relação ao tipo de deficiência.
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Fonte:Baseado nos dados do IBGE (2010)

Gráfico 2 – Número de pessoas com deficiência em Belo Horizonte que apresentam
grande dificuldade em relação ao tipo de deficiência.
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Gráfico 3 – Número de pessoas com deficiência em Belo Horizonte que apresentam
alguma dificuldade em relação ao tipo de deficiência.
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Ao analisar estes gráficos, de forma geral, observa-se uma importante inversão de perfil
entre a distribuição de pessoas com deficiência (visual e motora) conforme os graus
avaliados pelo Censo 2010 quando comparados o gráfico 1 aos demais. As pessoas com
deficiência motora que são apresentadas com maior grau de severidade (não conseguem de
modo algum) aparecem em maior número que as pessoas com deficiência visual nesse
recorte específico no gráfico 1. Entretanto, nos demais gráficos, que retratam a comparação
entre as pessoas que apresentam grande dificuldade (gráfico 2) e alguma dificuldade
(gráfico 3), observa-se uma inversão, inclusive com uma grande variação do número de
pessoas com deficiência visual que apresentam alguma dificuldade em relação às
demais.Em relação às pessoas com deficiência que apresentam alguma dificuldade, os
dados sobre as pessoas com deficiência visual representam um número 3,6 vezes maior
quando comparados ao número de pessoas com deficiência motora neste mesmo
segmento. Este número representa uma diferença consideravelmente mais intensa em
relação a comparação das diferenças entre as pessoas com deficiência motora e visual que
não conseguem de modo algum, que é de 1,3 vezes maior para as pessoas com deficiência
motora e da relação das pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência motora
que apresentam grande dificuldade, cujo valor é de 1,4 vezes maior para as pessoas com
deficiência visual. A inversão apresentada e a considerável diferença dos números
relacionados às pessoas que apresentam alguma dificuldade tem sido objeto de críticas à
metodologia adotada para a contagem das pessoas com deficiência adotada pelo IBGE.
Outra observação relevante para o contexto das políticas públicas diz respeito ao número de
pessoas com deficiência auditiva, visto que o total de 111.602 pessoas significa uma parcela
de 4,7% da população de nossa cidade que já depende ou que venha a depender da Língua
Brasileira de Sinais – Libras para se comunicar. Esse dado revela a necessidade de
adequação dos serviços, devido ao grande número de pessoas que deles necessitam e que
devem acolher e propiciar a comunicação, de forma adequada, com as pessoas com
deficiência auditiva.

Os dados do Censo do IBGE também possibilitaram comparar as cidades brasileiras, a partir
de um ranking das cidades mais populosas, em termos de pessoas com deficiência. No
âmbito nacional, Belo Horizonte ocupa o 5º lugar dentre as cidades com maior número de
pessoas com deficiência auditiva e motora nos três níveis de dificuldades avaliados. Quanto à
deficiência intelectual, a posição de Belo Horizonte sobe para o 4º lugar. Na deficiência visual
nossa cidade ocupa o 5º lugar, em termos de pessoas com o maior nível de comprometimento
(não consegue de modo algum), subindo para o 6º lugar no que tange as pessoas com grande
dificuldade, e 7º lugar para as pessoas que apresentam alguma dificuldade.
Estes dados apresentam a relevância de Belo Horizonte em duas vertentes: uma enquanto
demandante de serviços e benefícios públicos nos níveis da União e Estado, e outra como
referência de elaboração de políticas públicas, dada à complexidade do atendimento que envolve
o grande universo deste segmento social. Portanto existe a necessidade de maior articulação com
as outras esferas de governo para uma possível equalização da distribuição de recursos públicos.
Com base nos dados do Censo 2010, calculou-se também o número de pessoas com
deficiência por faixa etária. Embora os dados referentes a faixa etária sejam considerados a
partir do número de pessoas ocupadas e de pessoas não ocupadas, o que abrange apenas
a população a partir dos 10 anos de idade estratificados pela população masculina e
feminina, foi possível calcular o número de pessoas com deficiência entre 0 e 9 anos de
idade subtraindo-sedo número total de pessoas com deficiência a soma das faixas etárias
avaliadas por ocupação: [Total de pessoas com deficiência – (nº de pessoas com deficiência
ocupadas + nº de pessoas com deficiência não ocupadas)].
O Gráfico 4apresenta o desenvolvimento da curva da população com deficiência conforme a
faixa etária, observando-se um perfil similar de progressão entre a população masculina e
feminina. Destaca-se o maior número de pessoas com deficiência na faixa etária entre 50 e 54
anos de idade (61.450 pessoas) e os níveis do quantitativo da população a partir dessa faixa
etária, cujos valores apresentam-se em níveis consideravelmente maiores do que a população
mais jovem, ou seja, 284.996 pessoas com mais de 50 anos e 109.794 de 0 a 29 anos de idade.
Gráfico 4 – Número de pessoas com deficiência em Belo Horizonte por faixa etária e gênero
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O fato de se observar o aumento da população com deficiência ao longo das faixas etárias,
apresenta uma demanda corrente de melhor compreensão do perfil da incidência de
pessoas com deficiência (congênitas e adquiridas), assim como permite inferir sobre a
necessidade de aprimoramento em políticas de prevenção,em função da relevância da
ocorrência de deficiência adquirida. Entretanto a identificação do perfil dessa população, por
meio de instrumentos específicos e mais complexos, apresenta-se como demanda
fundamental e emergente refletindo-se na necessidade de implementação do Cadastro
Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), criado conforme o Art.
92 da LBI (BRASIL, 2015).
Os dados referentes ao envelhecimento da população com deficiência também demonstram
a importância de se reconhecer a afinidade da temática das políticas para as pessoas com
deficiência e das políticas para as pessoas idosas. O alto número de pessoas com
deficiência a partir dos 50 anos de idade demanda o estreitamento das discussões de
ambas as pautas, para dialogar sobre as características específicas e necessidades
oriundas dos diversos tipos de deficiência na população idosa. Tais especificidades podem
ajudar a traçar novas estratégias de intervenção, bem como apontar possibilidades de ações
conjuntas e desenvolvimento de estratégias que possam promover uma melhor qualidade
de vida para todos.
Quanto à faixa etária mais jovem, entre 0 e 14 anos em Belo Horizonte, podemos comparar
os dados do Censo IBGE (2010) com os dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2019). De acordo com tais fontes, a
população entre 0 e 14 anos de idade, extraída a partir de análise dos dados do Censo
2010,é de 30.551 pessoas com deficiência, sendo que os dados do INEP (2019)
apresentam um número de 7.894 alunos com deficiência entre 0 e 14 anos matriculados nas
escolas públicas de Belo Horizonte na educação infantil e ensino fundamental.
Novamente, diante da metodologia adotada pelo IBGE, verifica-se a possibilidade de
restrições acerca da identificação de pessoas com deficiência que se enquadram nos
conceitos legais. Uma grande diferença entre as duas fontes de dados (IBGE e INEP) é
observada em relação ao número de pessoas com deficiência entre 0 e 14 anos e o número
de alunos matriculados nas escolas de Belo Horizonte, nessa mesma faixa
etária.Divergências de dados a esse respeito evidencia a necessidade de levantamentos
específicos, cuja metodologia permita maior confiabilidade dos dados em relação ao
conceito legal de pessoa com deficiência, para que se possa garantir a universalização do
acesso à educação.
Do ponto de vista socioeconômico, a caracterização da população com deficiência de baixa
renda de Belo Horizonte pôde ser extraída dos dados do Cadastro Único (CadÚnico) do
Ministério da Cidadania. “O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é
um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o
governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população” (BRASIL, 2019a).
Ao considerar que um dos compromissos da gestão atual da Prefeitura de Belo Horizonte é
“governar para quem precisa”, compreender o perfil da população com deficiência de baixa
renda representa uma informação estratégica para a promoção de políticas públicas.
Os dados do CadÚnico (BRASIL, 2019a), analisados em junho de 2019, apresentam um
total de 36.346 pessoas com deficiência cadastradas, mas deve-se considerar que uma

pessoa pode ser acometida por mais de um tipo de deficiência. A tabela 2, a seguir, detalha
o total de pessoas segundo os tipos de deficiência.
Tabela 2 - Pessoas com deficiência cadastradas no CadÚnico por tipo de deficiência Belo Horizonte – 2019
Tipode Deficiência
Cegueira
Baixa Visão
Deficiência Física
Síndrome de Down
Mental / Intelectual
Surdez Leve / Moderada
Surdez Severa / Profunda
Transtorno Doença Mental
TOTAL

Masculino
615
1897
8433
411
5568
689
644
3725
21982

Feminino
648
2455
8246
383
4214
966
823
2995
20730

TOTAL
1263
4352
16679
794
9782
1655
1467
6720
42712

% TOTAL
3,0%
10,2%
39,0%
1,9%
22,9%
3,9%
3,4%
15,7%
100%

Fonte: Elaborado com base nos dados do CadÚnico Jun/2019.

O percentual de pessoas com deficiência física (39,0%) e de pessoas com deficiência
mental/intelectual (22,9%) representam a maior distribuição de pessoas com deficiência de
baixa renda totalizando 61,9% do número de pessoas com deficiência cadastradas no
CadÚnico. Embora o transtorno mental não esteja necessariamente enquadrado no contexto
legal de deficiência, aparece com um percentual de 15,7%, seguindo da baixa visão com
10,2%, surdez leve/moderada com 3,9%, surdez severa / profunda com 3,4%, cegueira com
3,0% e Síndrome de Down com 1,9%.
Importante também analisar os dados referentes à população em situação de rua. Os dados
do CadÚnico de junho de 2019 apontam que 1065 pessoas com deficiência constituem
13%da população em situação de rua em Belo Horizonte, sendo deste total, 11% masculina
e 2% feminina. A Tabela 3apresenta esses dados por tipo de deficiência.
Tabela 3 - Pessoas com deficiência em Situação de Rua cadastradas no CadÚnico por
tipo de deficiência - Belo Horizonte – 2019
Tipo de Deficiência
Cegueira
Baixa Visão
Deficiência Física
Síndrome de Down
Mental / Intelectual
Surdez Leve / Moderada
Surdez Severa / Profunda
Transtorno Doença Mental
TOTAL

Masculino
26
127
491
3
117
32
16
176
988

Feminino
6
14
59
1
37
3
3
45
168

TOTAL
32
141
550
4
154
35
19
221
1156

% TOTAL
2,8%
12,2%
47,6%
0,3%
13,3%
3,0%
1,6%
19,1%
100%

Fonte: Elaborado com base nos dados do CadÚnico Jun/2019.

Mais uma vez, destaca-se o alto número de pessoas com deficiência física: 550 pessoas
que representam 47,6% do total de pessoas com deficiência em situação de rua; seguidos
por 19,1% de pessoas com transtorno ou doença mental; 13,3 com deficiência

mental/intelectual; 12,2% com baixa visão; 3% com surdez leve/moderada; 2,8% com
cegueira; 1,6% com surdez severa/profunda e 0,3% com Síndrome de Down.
Quanto à promoção da igualdade racial, a identificação da população de baixa renda com
deficiência, conforme o quesito raça/cor, foi analisado com base nos dados do CadÚnico e
revelou números mais altos para a população parda, representando 57,3% das pessoas
com deficiência, seguida pela população branca com 27,5%, preta com 14,6%, amarela com
0,5%, indígena com 0,1% e sem resposta com 0,1%. A Tabela 4 apresenta o número de
pessoas com deficiência e os respectivos percentuais, considerando-se os números da
população total, masculina e feminina.
Tabela 4 - Pessoas com deficiência conforme quesito raça/cor no CadÚnico - Belo
Horizonte – 2019
Raça/Cor
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Sem Resposta
TOTAL

Masculino
4773
2752
77
10996
13
16
18627

Feminino
5222
2549
93
9829
20
6
17719

TOTAL
9.995
5.301
170
20825
33
22
36346

% TOTAL
27,5%
14,6%
0,5%
57,3%
0,1%
0,1%
100%

Fonte: Elaborado com base nos dados do CadÚnico Jun/2019.

Comparando-se os percentuais da Tabela 4expressos pela população com deficiência de
baixa renda, conforme o CadÚnico, com os percentuais da população residente em Belo
Horizonte em relação ao quesito raça cor,com base no Censo 2010, observam-se
percentuais de pessoas com deficiência pardas (57,3%) e pretas (14,6%) superiores aos
dados gerais do Censo 2010: população parda (46,4%) e pretas (10,3%). A população
branca com deficiência e de baixa renda apresenta número percentual mais baixo (27,5%)
em relação aos dados do Censo 2010 (42,1%), sendo que a população amarela e indígena
não apresentou números consideravelmente diferentes.
Também é importante ressaltar outra vinculação importante no âmbito da intersetorialidade
das políticas de direitos humanos, nesse caso, a necessidade de interface com a igualdade
racial. Na realidade, os dados apenas refletem as constatações do Relatório Mundial sobre a
Deficiência ONU (2011), o qual destaca que as diferentes condições que englobam a
caracterização das pessoas com deficiência são decorrentes de fatores biopsicossociais. “As
pessoas com deficiência são diferentes e heterogêneas, enquanto que os pontos de vista
estereotipados da deficiência enfatizam os usuários de cadeiras de rodas e alguns poucos
outros grupos “clássicos” tais como os cegos e os surdos”. Em função destes estereótipos,
muitas vezes as demais condições inerentes às demandas dos direitos humanos acabam
sendo desconsideradas no estabelecimento de políticas para as pessoas com deficiência.
A este respeito, o PPcD deve garantir o estabelecimento de estratégias que fomentem a
consideração das demais condições relativas ao universo das pessoas com deficiência e suas
especificidades, bem como dos processos referentes ao co-pertencimento a outros grupos
que envolvem, concomitantemente,outras condições como: ser uma pessoa com deficiência e
ser mulher, LGBT, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso; as características de raça e

cor;e toda a complexidade que perpassa as especificidades e lutas históricas de cada um
desses segmentos, na construção de políticas públicas. As questões referentes às políticas
para as pessoas com deficiência devem, então, ser tratadas considerando-se a
transversalidade e complexidade que envolve os Direitos Humanos como um todo.
Portanto, embora a caracterização da população com deficiência em Belo Horizonte
apresente consideráveis restrições, há que se considerar que o número de variáveis
envolvidas na definição de políticas públicas indica grande complexidade e estabelece a
demanda de se construir instrumentos, procedimentos e indicadores que permitam o
desenvolvimento de ações pautadas em informações, cada vez mais precisas, sobre essa
população. O fortalecimento das políticas para as pessoas com deficiência passa
necessariamente pela estruturação e organização de dados e informações que permitam
projetar cenários, para que eles possam traduzir a realidade e as demandas prioritárias das
pessoas com deficiência,em cada um dos setores das políticas sociais, urbanas e
econômicas.

2. PLANEJAMENTO MUNICIPAL E AS POLÍTICAS PARA AS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
A Prefeitura de Belo Horizonte ao definir o Programa de Metas da Gestão 2017-2020 (BELO
HORIZONTE, 2017b) delineou os objetivos estratégicos, os resultados esperados, as
principais políticas e os produtos concretos a serem entregues à população na gestão
vigente. Nessa perspectiva, no ano de 2017 trabalhou-se pelo alinhamento entre o
Programa de Metas (BELO HORIZONTE, 2017b) e o Plano Plurianual de Ação
Governamental– PPAG 2018-2021(BELO HORIZONTE, 2017a) com o intuito de garantir a
máxima coerência entre os compromissos balizadores do Plano de Governo, das Metas da
Gestão e da peça normatizadora do planejamento municipal de médio prazo, o PPAG, que
tem estreita correlação com o orçamento do município.
Após ampla divulgação e apresentação em Audiência Pública, o Programa de Metas da
Gestão recebeu mais de 580 sugestões, que foram encaminhadas e analisadas por cada
órgão responsável, subsidiando a concepção do PPAG vigente (BELO HORIZONTE, 2017b).
Assim, ao definir as prioridades da Prefeitura construiu-se uma Dimensão Estratégica
expressando a visão de futuro da gestão atual para o nosso Município, a estratégia de
desenvolvimento do governo e os macrodesafios a serem superados. Nessa concepção, a
indução da cooperação e sinergia entre as secretarias municipais na formulação e
implementação do Plano de Governo foi estabelecida como uma estratégia dessa gestão.
Para efetivar esse planejamento, foram definidas dez Áreas de Resultado que explicitam os
objetivos estratégicos dos vários campos de atuação da Prefeitura (Figura 1). Os programas
e ações municipais estão agrupados nestas áreas. Nesse sentido, dois grandes
compromissos foram assumidos pela gestão para o estabelecimento dos programas e
ações, “governar para quem precisa” e “fazer funcionar com qualidade”.
Figura 1: Macro Compromissos da Gestão Municipal 2017-2020

Fonte: Programa de Metas da Gestão 2017-2020 (BELO HORIZONTE, 2017)

O compromisso de “governar para quem precisa” traduz o foco em atender à população
mais vulnerável, enquanto público prioritário das políticas públicas municipais. O
compromisso de “fazer funcionar com qualidade” traduz a visão sobre o que é prioritário,
dentro da infra-estrutura existente da Prefeitura de Belo Horizonte, no intuito de adequar
metodologias para a prestação de serviços à população, com mais qualidade, traduzindo-se
em mais eficiência da gestão pública municipal.
Para além dessa visão de cidade, buscou-se explicitar a adesão à inovadora agenda das
Organizações das Nações Unidas – ONU, expressa pelos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS, vinculando-os como base para a estruturação dos programas e ações,
no intuito de assumir o compromisso em atingir as metas estabelecidas pelos ODS.
Diante destas prioridades, elaborou-se uma carteira de projetos que são monitorados de
forma mais intensa dentre os demais programas e projetos da PBH, buscando-se identificar
com antecedência as medidas corretivas que podem ser adotadas para vencer os
obstáculos inerentes à gestão pública. A este respeito, 46 projetos estratégicos e 15 projetos
transformadores foram então definidos, conforme as dez áreas de resultado apresentadas.
Foi nesse contexto que a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Pessoas com
Deficiência foi inserida. Inspirada no processo de construção dos Macro Compromissos da
Gestão Municipal 2017-2020, o PPcD assegurou em sua concepção, uma visão transversal
das políticas para as pessoas com deficiência nas dez áreas de resultados e nos diversos
projetos estratégicos e transformadores.
Especificamente, quanto às políticas para as pessoas com deficiência, o PPcD foi previsto
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania –
SMASAC como um subprojeto inserido junto ao Projeto Estratégico nº 33 – Promoção de
direitos e cidadania a população com maior vulnerabilidade social. Tal subprojeto
denominado Fortalecimento das Políticas para as Pessoas com Deficiência ressaltou como
um de seus marcos críticos a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Pessoas
com Deficiência - PPcD.
O PPcD referenciou-se nos mesmos preceitos apresentados anteriormente, mas respeitou o
histórico das demandas contemporâneas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência de Belo Horizonte – CMDPD/BH. Acatou-se como ponto de partida as
diretrizes já deliberadas pelo CMDPD/BH, que havia reconhecido a necessidade do
município em elaborar um Plano Municipal intersetorial.
Como estratégia inicial para a elaboração do PPcD,a Diretoria de Políticas para as Pessoas
com Deficiência - DPPD organizou dois Workshops Intersetoriais em 2017. Primeiramente,
com a finalidade de alinhar informações e trocar experiências sobre as ações desenvolvidas
em cada um dos órgãos municipais. Num segundo momento, realizou-se um estudo sobre a
implantação das propostas deliberadas nas Conferências Municipais realizadas em 2005,
2008, 2012 e 2015 com o intuito de garantir a legitimidade das propostas e demandas
sociais do segmento das pessoas com deficiência.
A partir destes Workshops os órgãos municipais delegaram um representante setorial para
compor a Comissão de Elaboração do Plano Municipal com o objetivo de induzir a
cooperação e sinergia das secretarias temáticas na formulação das ações do PPcD

assegurando um processo similar à elaboração do Programa de Metas da Gestão 20172020. Há que se destacar que, para além dos instrumentos de gestão municipal (Plano de
Metas da Gestão e PPAG) considerados como alicerce na proposição das ações,
considerou-se também os últimos processos de planejamento, com os propósitos,
elaborados no âmbito das estruturas dos Governos Estadual e Federal.
O alinhamento das ações dos diversos órgãos municipais foi considerado, tendo como base
as ações a que se vinculam direta ou indiretamente no PPAG. Assim, tais ações foram
debatidas internamente em cada setor de entrega de serviço da PBH e apresentadas
coletivamente pelos órgãos num processo de categorização junto aos eixos estratégicos que
foram definidos, com base nas áreas afins e dos processos sinérgicos, bem como possíveis
interdependência de ações e subações dentro de uma perspectiva básica de concepção de
trabalho intersetorial.
O produto final deste trabalho apresenta um Plano Executivo de Ações, organizadas em dez
eixos estratégicos, com a definição de objetivos específicos em cada um dos eixos e com
uma clara definição de prazos.

3. RECOMENDAÇÕES E DIRETRIZES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD
Conforme a ata da reunião plenária nº 242, realizada em 10/10/2016, o Conselho Municipal
dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte– CMDPD/BH aprovou as
recomendações e diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as
Pessoas com Deficiência - PPcD.
Como prerrogativas para se alcançar o objeto central do plano, considerou-se as seguintes
recomendações que foram observadas em todo o processo de construção deste PPcD:















Efetiva participação dos representantes das Secretarias Municipais da Administração
Pública de Belo Horizonte;
Propostas de ações inclusivas e reordenamento dos serviços públicos de
atendimento à pessoa com deficiência, assegurando o cumprimento das legislações
vigentes e de outros documentos pertinentes à qualificação e fortalecimento da
política da pessoa com deficiência, com base na análise de diversos cenários e
estabelecimento de prioridades;
Formação e capacitação continuada de profissionais da rede pública e da sociedade
civil para assegurar um atendimento adequado e de qualidade para a pessoa com
deficiência;
Realização de estudos e pesquisas para fins de prevenção e implementação de
serviços que atendam às reais necessidades das pessoas com deficiência, com
ênfase na vida independente e interação social;
Respeito à diversidade étnico-racial, à orientação sexual, à equidade de gênero,
geracional e às especificidades das condições mentais, intelectuais, sensoriais e
físicas da pessoa;
Definição de metas e objetivos de curto, médio, longo prazo e permanentes, a fim de
consolidar uma política pública que, de fato, respeite e garanta o direito da pessoa
com deficiência;
Estabelecimento e programação orçamentária para implantação e implementação
das ações definidas;
Previsão da participação das instâncias de Controle Social, inclusive durante a
aprovação, avaliação e revisão do Plano.
Definição de instrumentos para revisão, atualização e avaliação do Plano Municipal.

Ademais, o CMDPD/BH recomendou que o Plano Municipal deveria estar em consonância com
os principais marcos legais: Constituição Federal; Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência; leis federais, estaduais e municipais; propostas de Conferências, nacional e
municipal dos direitos da pessoa com deficiência; planos municipais relacionados à gestão de
políticas para promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência , tais como: Planos
Municipal Para Infância e Adolescência; Plano de Promoção, Proteção e Defesa do Direitos de
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e demais planos temáticos;
educação, saúde, esportes, cultura, planejamento, mobilidade, etc. e plano de governo.
Diante do exposto, o CMDPD, apresentou as seguintes diretrizes para elaboração do
referido Plano:

a - Ampliar a política de atenção inclusiva e integral à pessoa com deficiência no
âmbito do município de Belo Horizonte;
b - Garantir a acessibilidade, na perspectiva do desenho Universal;
c - Efetivar a participação cidadã: promoção, mobilização e controle social;
d - Proporcionar uma gestão da política municipal para pessoa com deficiência de
forma articulada, transversal e integrada;
e - Garantir o orçamento temático para a implantação e manutenção das ações que
garantam, promovam e assegurem os direitos da pessoa com deficiência;
f - Ampliar as alternativas de inserção social da pessoa com deficiência,
implementando ações que priorizem o seu desenvolvimento integral e ativo;
g - Efetivar procedimentos de monitoramento e avaliação da política para a pessoa
com deficiência;
h - Estimular à pesquisa e inovação das ajudas tecnológicas.
I - Fortalecer as relações institucionais com os demais órgãos públicos, privados e
conselhos que priorizam a garantia dos direitos da pessoa com deficiência;
j - Fomentar a realização de ações descentralizadas visando a busca de equidade
social, envolvendo a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência.

4. MARCO REGULATÓRIO REFERENCIAL PARA O PPcD
A questão da pessoa com deficiência permeia toda a Constituição Federal (BRASIL,
1988),com foco no princípio da igualdade, mas para além de uma regra genérica, alguns
artigos tratam dos direitos do segmento de forma específica.
Ademais, o texto constitucional, ao abordar aspectos pertinentes a um instituto da isonomia
material, acessibilidade, habilitação/reabilitação, educação, prioridade nos atendimentos,
dentre outros temas, estabeleceu uma nova visão sobre a necessidade de políticas públicas
setoriais, reconhecendo-se as especificidades e necessidades oriundas do complexo
segmento das pessoas com deficiência e sua diversidade inerente.
Por outro lado, os desdobramentos dos direitos constitucionais implicaram na elaboração de
uma vasta legislação federal, estadual e municipal relacionadas aos direitos das pessoas
com deficiência. É neste contexto que a elaboração do PPcD buscou a construção de um
instrumento capaz de cumprir com os mais diversos dispositivos legais.Entretanto há que se
ressaltar que as bases referenciais foram os termos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – LBI – Lei nº 13.146, de 06 de julho
de 2015;a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPD
e de seu Protocolo Facultativo, aprovados pelo Decreto Legislativo nº 186 de 09 de julho de
2008 e promulgado por meio do Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009. A LBI é
considerada um grande avanço do arcabouço legal brasileiro, visto que estabelece ajustes e
inovações pautadas na ratificação da CDPD e de se Protocolo Facultativo.
De acordo com Araújo; Costa Filho (2016),“celebrada por diversos setores, a nova lei trouxe
grandes novidades, repetiu alguns conceitos e, por fim, trouxe vetores que devem conduzir
a administração pública e os particulares na tarefa da inclusão”. Ou seja, em termos
programáticos, a administração pública é provocada e convocada a comprometer-se com o
estabelecimento de ações e manifestações que possam materializar os dispositivos da nova
legislação, exatamente no que tange aos vetores setoriais.
A LBI destina-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando à sua inclusão
social e cidadania (BRASIL, 2015). Conforme Setubal; Fayan (2016), dez anos depois da
pactuação da CDPD e do seu Protocolo Facultativo, a LBI entra em vigor, consolidando
princípios e diretrizes do mais recente tratado de direitos humanos do sistema global de
proteção da ONU. A LBI,além de pormenorizar as regras que deverão ser observadas para a
garantia do exercício dos direitos das pessoas com deficiência no país, organizou, em uma
única lei nacional, o marco regulatório de direitos e deveres para as pessoas com deficiência.
Até então, os diversos instrumentos legais encontravam-se “dispersos em outras leis, decretos
e portarias, regulamentando limites e condições e atribuindo responsabilidades para cada ator
na consolidação da sociedade inclusiva” (SETUBAL; FAYAN, 2016, p.14).
Importante registrar, também, que ao discorrer sobre a plena capacidade civil, Alves (2017)
faz uma relevante crítica em relação à LBI. O autor aponta inconsistências no conceito legal
da legislação vigente, visto que a LBI, ao não estabelecer de forma objetiva quem são as
pessoas com deficiência, pode comprometer determinados direitos. Em sua análise sobre a
pessoa com deficiência na ordem jurídica brasileira, Alves (2017) afirma que a LBI “ignora
as especificidades intrínsecas a cada tipo de deficiência e eleva esses indivíduos a um

patamar de igualdade inexistente no plano fático”. Nesse sentido, defende a necessidade de
uma “concreta definição de quem são as pessoas com deficiência, para os fins de direito,
bem como qual tipo de tratamento sociológico e legislativo é o mais adequado a elas”
(ALVES, 2017, p. 9). Trata-se, portanto, de uma importante reflexão para as políticas
públicas que devem responder às diversas demandas oriundas da diversidade de
características e especificidades de cada tipo de deficiência. O autor ainda defende que o
Decreto nº 3.298/99 representa a definição mais clara sobre os diversos tipos de deficiência.
Considerando essa perspectiva, ressalta-se a importância do prazo previsto no Art. 124 da
LBI para se implantar o novo processo de avaliação das pessoas com deficiência, isto é,
dois anos após a entrada em vigor da LBI. Cientes da complexidade de elaboração de tal
instrumental, visto que tempo previsto já se encontra esgotado, o PPcD considera os
procedimentos vigentes, mas destaca a necessidade de mudança de concepção e
respectivo alinhamento conceitual dos termos do §1º do Art. 2º da LBI, que prevê que a
avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: os impedimentos nas funções e nas
estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no
desempenho de atividades; e a restrição de participação (BRASIL, 2015).
A lacuna criada em função da complexidade de implementação desse novo processo de
avaliação da deficiência impacta não somente as possibilidades de judicialização do
processo de avaliação, como também a implantação de políticas públicas que poderiam se
balizar concretamente no Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Cadastro-Inclusão), criado por meio do Art. 92 da LBI. Esse cadastro prevê a instituição de
um “registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e
disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização
socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a
realização de seus direitos” (BRASIL, 2015).
A LBI marca, portanto, uma nova expectativa na ordem dos direitos das pessoas com
deficiência, mas a regulamentação de determinados dispositivos, bem como seu
monitoramento por meio do controle social, demanda o estabelecimento de mecanismos
mais efetivos que possam garantir o seu efetivo cumprimento.
Ademais o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (2011)
reconhece os desafios, impostos aos países signatários, inerentes ao cumprimento da
CDPD, principalmente no que tange a aplicação dos termos do Artigo 4, parágrafo 3 e Artigo
33, parágrafo 4, que dizem respeito à participação das pessoas com deficiência na
elaboração de políticas e implementação da legislação referentes aos seus direitos, assim
como a participação da sociedade civil organizada no monitoramento das ações.
Diante desse contexto, oPPcD reconhece as limitações do poder público em atender, de
imediato, com plenitude, o cumprimento integral de todos os dispositivos da LBI, e é
justamente em função destas limitações que tal instrumento se estabelece em um patamar
de fundamental importância para o avanço das políticas públicas. Ou seja, a Prefeitura de
Belo Horizonte ao propor a implantação de um Plano Municipal, pautado na realidade
concreta das ações desenvolvidas e nas possibilidades de aprimoramento em curto, médio
e longo prazos, estabelece um planejamento sistemático e objetivo para o desenvolvimento
de ações que possam avançar nesse sentido. O PPcD balizará não somente o controle

social, mas também o próprio poder público em relação à necessidade de monitoramento e
de sua revisão periódica.
Para tanto, com base nos termos do Decreto nº 14.374/2011, que institui o Observatório de
Direitos Humanos – ODH de Belo Horizonte, o PPcD prevê a implantação de uma linha de
trabalho dentro do ODH, denominada de Observatório das Políticas para as Pessoas com
Deficiência – OPcD. Na realidade não se trata de um outro observatório, mas sim de uma
instância vinculada ao próprio ODH que irá debruçar, de forma mais intensa, sobre as
temáticas inerentes às políticas das pessoas com deficiência para alimentar o ODH, com
dados específicos. Tal instância preconiza a participação da sociedade civil neste processo
e busca aproximar o poder público do meio acadêmico, e este, da realidade concreta das
demandas sociais do segmento das pessoas com deficiência em Belo Horizonte.
Ressalta-se, ainda, que Belo Horizonte dispõe de um instrumento legal que estabelece a
Política Municipal da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 9.078 /2005, que consolida as
normas que asseguram os direitos individuais e coletivos das pessoas com deficiência em
nosso município.
Sendo assim, a Diretoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência – DPPD assumiu a
referida lei como parâmetro incondicional para a elaboração do PPcD. Os objetivos e
diretrizes da política municipal para a pessoa com deficiência, conforme o art.4º da Lei nº
9.078/2005,foram reproduzidos integralmente a seguir como objetivos do presente PPcD
(BELO HORIZONTE, 2005):
I - Assegurar o pleno exercício da cidadania, garantindo direitos individuais e
coletivos;
II - Combater o preconceito e a marginalização por meio do acesso à informação e
da realização de atividade que favoreça a convivência e a inclusão social;
III - Assegurar o acesso da pessoa com deficiência a serviços públicos fundamentais
como educação, saúde, esporte e lazer e o atendimento de suas necessidades
especiais;
IV - Criar oportunidade de habilitação, reabilitação, formação profissional e acesso ao
mundo do trabalho;
V - Estabelecer programa de prevenção de deficiência e de eliminação de suas
causas;
VI - Assegurar a acessibilidade de pessoa com deficiência no meio urbano;
VIl - Criar mecanismos que favoreçam o desenvolvimento das pessoas com
deficiência;
VIII - Adotar estratégia de articulação com órgãos públicos e entidades privadas, bem
como com organismos internacionais para a implementação desta Política;
IX - Incluir as pessoas com deficiência, respeitadas suas peculiaridades, em
iniciativas governamentais relacionadas a educação, saúde, trabalho, edificação
pública, transporte, habitação, cultura, esporte e lazer;
X - Viabilizar a participação de pessoas com deficiência nas fases de implementação
desta Política, por intermédio de suas entidades representativas;
XI - Ampliar as alternativas de absorção econômica de pessoas com deficiência;
XII - Garantir o efetivo atendimento a pessoas com deficiência, sem cunho de
protecionismo;

XIII - Promover medidas que visem à criação de empregos, que privilegiem
atividades econômicas de absorção de mão-de-obra de pessoas com deficiência;
XIV - Proporcionar às pessoas com deficiência qualificação profissional e inserção no
mundo do trabalho.
Destaca-seo alinhamento conceitual entre a Lei nº 9.078/2005 e a LBI, logo, nessa mesma
linha, assumiu-se como instrumentos deste PPcD, os mesmos previstos no Art. 5º da Lei nº
9.078/2005 (BELO HORIZONTE, 2005):
I - integração entre as instituições governamentais e não governamentais, inclusive
as entidades representativas, visando garantir ações de prevenção e atendimento,
bem como qualidade de serviços oferecidos;
II - investimento na formação e aprimoramento dos recursos humanos, no avanço e
aperfeiçoamento técnico-científico e na aplicação das normas de acessibilidade;
III - fiscalização do cumprimento de legislação pertinente às pessoas com deficiência.
Não menos importante do que a legislação até então abordada, o PPcD apropriou também
do Decreto nº 15.519/2014, que regulamenta a Lei nº 10.418/2012, que dispõe sobre o
reconhecimento da pessoa com autismo como pessoa com deficiência, para fim da plena
fruição dos direitos previstos pela legislação do Município. Por se tratar de uma legislação
mais recente e construída coletivamente com a participação direta da sociedade civil nas
comissões do CMDPD, esse Decreto, consonante como os princípios da CDPD, define
competências específicas em diversas políticas setoriais. Nesse sentido estabelece-se uma
referência concreta para o aprimoramento das políticas públicas com base em demandas
dialogadas com a sociedade civil e devidamente acordadas com o poder público que ao
publicá-las, assume o compromisso de implantá-las.

5. MISSÃO, VISÂO E VALORESDA POLÍTICA MUNICIPAL
Alinhado aos demais Projetos Estratégicos do município e ao Programa de Metas da Gestão
apresentados, anteriormente, o PPcD encontra-se referenciado no Planejamento Estratégico
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC
e em consonância com os princípios de todo marco regulatório, diretrizes e recomendações
do CMDPD.
Ressalta-se o esforço coletivo da SMASAC em definir suas premissas primordiais para
cumprir, de acordo com a expectativa da população, os resultados efetivos das políticas
públicas. Assim o PPcD, enquanto um instrumento de planejamento estratégico, pautou-se
no escopo de trabalho da SMASAC e de suas proposições básicas. Ou seja, as premissas
do PPcD refletem os princípios adotados na gestão da PBH para induzir a cooperação e
sinergia intersetoriais na formulação, implementação, monitoramento e revisão do Plano
Municipal. Nesse sentido, um recorte da missão, visão e valores da SMASAC foi
incorporado ao PPcD como forma de expressar a finalidade das políticas públicas para as
pessoas com deficiência.
Missão
Promover as políticas públicas para as pessoas com deficiência por meio de uma gestão
fundamentada em participação social, intersetorialidade, dignidade, acessibilidade,
sustentabilidade, equidade e diversidade, contribuindo para a universalização dos direitos.
Visão
Ser referência nacional em inovação, qualidade de gestão e execução de políticas públicas,
por meio do aprimoramento de processos, serviços, programas, projetos e benefícios já
existentes e da ampliação das ofertas prioritárias.
Valores










Reconhecimento, não discriminação e respeito à diversidade;
Dignidade, igualdade e equidade;
Reconhecimento da autonomia dos sujeitos individuais e coletivos;
Justiça social;
Defesa dos direitos humanos e sociais;
Defesa da vida plena e digna;
Universalidade e integralidade das políticas públicas;
Gestão íntegra, ética, transparente, democrática, participativa e sustentável;
Colaboração e cooperação.

O exercício de elaborar um Plano Municipal de Políticas para as Pessoas com Deficiência –
PPcD, constituiu-se basicamente de pensar uma cidade para todas as pessoas, ou seja,
planejar uma cidade inclusiva. Tal pressuposto representou uma forma de buscar resolver
alguns problemas e desigualdades sociais com o intuito de satisfazer as necessidades de
uma parcela significativa da população, dando também uma resposta ao processo de
degradação ambiental gerado pelo estilo de crescimento, que tende a limitar as
oportunidades das gerações futuras.

A este respeito, é importante destacar a relação da sustentabilidade enquanto premissa da
missão das políticas públicas para as pessoas com deficiência. A definição clássica do
Relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da
ONU - CMMAD, estabelece que desenvolvimento sustentável é “aquele que satisfaz as
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras
satisfazerem as suas próprias necessidades” (ONU,1987).
O PPcD corrobora,portanto, com a perspectiva de Borges (2014, p.29), que destaca a
necessidade de “buscar elementos estruturais que possam refletir a importância da
acessibilidade como um elemento fundamental da sustentabilidade. Compreende-se que
uma sociedade sustentável promove “a participação e inclusão em condições de igualdade,
desenvolvendo-se a sustentabilidade ambiental, social e política, sendo esta entendida
como um processo e não um estágio final, no qual a qualidade de vida seja intrínseca à
qualidade ambiental” (COELHO, 2014). Planejar a cidade incluindo as pessoas com
deficiência é pensar uma cidade para todos e no futuro de todos.

6. OBJETIVOS
O PPcD, ao sistematizar as ações municipais de forma a estruturá-las em uma perspectiva
de unicidade conceitual coerente com as reais expectativas do segmento das pessoas com
deficiência, considera a intersetorialidade e a transversalidade inerentes às políticas para as
pessoas com deficiência como prerrogativas fundamentais para atender aos preceitos da
CDPD, de forma que os mesmos possam prevalecer no desenvolvimento das políticas
públicas em nosso município.
Dessa forma o PPcD tem como objetivo atuar sobre a garantia dos direitos humanos das
pessoas com deficiência e sua inclusão social. Lato sensu, almeja-se a integrar e otimizar os
recursos humanos e financeiros de nossa cidade com vistas à consolidação de uma política
municipal, mais efetiva, de atenção à pessoa com deficiência.
Do ponto de vista prático, merecem destaque os seguintes objetivos específicos:













Garantir a promoção da acessibilidade na cidade, em especial, aos equipamentos
públicos, inclusive por meio de transporte adequado e melhor infraestrutura da
mobilidade urbana;
Garantir o acesso às informações e a plena participação do cidadão na construção
das políticas públicas municipais;
Ampliar a participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho,
mediante sensibilização de empresas, mediação entre as pessoas com deficiência e
os empregadores potenciais, capacitação e qualificação profissional, além do
desenvolvimento do empreendedorismo;
Ampliar o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas setoriais sociais,
urbanas e econômicas nos mais diversos setores, tais como: Saúde; Educação;
Assistência Social; Esporte, Lazer, Cultura, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana,
Comunicação, Trabalho e Emprego, Gestão de Pessoas, Planejamento Urbano,
Habitação, Turismo, Obras e Infraestrutura.
Ampliar e qualificar a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, em
especial os serviços de habilitação e reabilitação;
Ampliar o acesso das pessoas com deficiência à habitação adaptável e com recursos
de acessibilidade;
Promover o acesso, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva;
Garantir a qualificação do atendimento à pessoa com deficiência, por meio de
capacitação permanente dos servidores públicos;
Garantir a oferta e respectiva fruição de experiências culturais, esportivas e de lazer
como elementos fundamentais para a apropriação dos espaços da cidade e da
promoção da qualidade de vida.

7. GESTÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PPcD
Ao conceber o presente Plano Municipal como um sistema integrado de políticas públicas,
buscou - se alinhar às recomendações já consolidadas em nível internacional, como a
Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC, desenvolvida pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). Considerando-se que a RBC possui um escopo desenvolvido conjuntamente
entre a Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização das Nações Unidas para
a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) e OMS, representando “uma estratégia dentro
do desenvolvimento geral da comunidade para a reabilitação, equalização de oportunidades,
redução da pobreza e inclusão social das pessoas com deficiência” (OMS, 2010), e tendo
sido “fortemente influenciadas pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (CDPD) e seu protocolo facultativo” (OMS, 2010), compreendeu-se a
importância de um alinhamento do PPcD a um Ciclo de Gestão que envolva todas as partes
interessadas conforme a proposta da RBC.
Embora a concepção do Ciclo de Gestão do PPcD tenha se baseado na RBC, as
especificidades e os processos de participação já consolidados em Belo Horizonte induziram
a construção de um modelo próprio. Considerou-se também as vantagens, apontadas por
Avritzer (2010), de que as cidades mais participativas trazem para seus habitantes. O autor
aponta “através dos dados gerados sobre as políticas sociais nessas cidades, que
instituições participativas de alta intensidade têm um efeito positivo sobre as políticas, em
particular nas áreas da saúde e da educação”. Além do mais, Avritzer (2010) conclui que
“uma maior intensidade da participação está associada a uma melhor organização do
governo”.
Nesse sentido, o PPcD estabeleceu um Ciclo de Gestão capaz de fortalecer os mecanismos
de controle social e estimular paralelamente a participação da comunidade acadêmica no
processo de gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para as pessoas com
deficiência.
O Ciclo de Gestão proposto consiste em uma estratégia para qualificar, inclusive, a
metodologia utilizada para elaboração deste PPcD, prevendo-se etapas que possam
estabelecer as necessárias interfaces entre os gestores, a sociedade civil e a produção do
conhecimento sobre as políticas públicas, por meio da criação de indicadores que possam
monitorar adequadamente e gerar parâmetros concretos para avaliação das ações do plano
em nível qualitativo e quantitativo, bem como balizar as futuras revisões do plano.
Ciclo de Gestão do PPCD
1- Implantação – nesta etapa, a realidade e contingências inerentes a execução das
ações propostas no PPcD se estabelecem como objeto de estudo, fomentando-se o
desenvolvimento e aprimoramento de indicadores que se constituirão parâmetros
para o aperfeiçoamento das políticas.
2- Monitoramento e Avaliação – etapa destinada a avaliar a situação das políticas
públicas e seus impactos sobre as pessoas com deficiência e suas famílias. Os
dados sistematizados pelo Observatório das Políticas para as Pessoas com
Deficiência - OPcD são também monitorados e acompanhados pelo CMDPD e pela
DPPD de forma a permitir às três instâncias identificar problemas e questões que
precisam ser resolvidas. Como desdobramento dessa etapa, a realização da

Conferência Municipal deve apropriar-se dos dados das políticas na cidade,
apresentar demandas e propor novas ações ou recomendações que devem ser
observadas para se atender às reais expectativas da população.
3- Análise Situacional – Ao apropriar-se dos resultados, das propostas de ações e
recomendações da Conferência Municipal, o executivo é novamente convocado a
identificar o novo cenário oriundo do processo de execução, monitoramento e
avaliação, devendo verificar as possibilidades de resolver os problemas por meio da
identificação de prioridades e recursos disponíveis para ampliar, qualificar,
aperfeiçoar ou implantar novas ações.
4- Revisão – essa etapa representa as decisões do executivo relacionadas à revisão do
plano de ações, de forma a responder, estrategicamente, como os problemas
persistentes, bem como as novas demandas das pessoas com deficiência e suas
famílias poderão ser contempladas em um novo período de execução das ações.
Figura 2: Ciclo de Gestão
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Fonte: Reabilitação Baseada na Comunidade, OMS (2010)

Em síntese, esse Ciclo de Gestão inicia-se com a implantação do PPcD (1), seguido do
estabelecimento de mecanismos de monitoramento e avaliação (2) que possam subsidiar os
órgãos de controle social e da gestão do executivo sobre indicadores concretos do status
quo das políticas públicas municipais para as pessoas com deficiência. A sistematização
destes dados, juntamente com as deliberações das Conferências Municipais implica em
uma nova análise situacional (3), que proporciona um reposicionamentodas demandas e
prioridades do município. Com base nas análises dos dados e das propostas, o poder
executivo deverá revisar o PPcD, (4), preparando-se para um novo ciclo de implantação das
novas ações e do acompanhamento das ações permanentes.

8. OBSERVATÓRIO DAS POLÍTICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OPCD
Conforme descrito anteriormente, para se efetivar um monitoramento com base na
perspectiva da transparência e participação popular, o PPcD,recorreu aos termos do
Decreto nº 14.374/2011, que institui o Observatório de Direitos Humanos – ODH de Belo
Horizonte (BELO HORIZONTE, 2011), para criar uma linha de trabalho dentro do ODH,
denominada de Observatório das Políticas para as Pessoas com Deficiência – OPcD.
Conforme Belo Horizonte (2011), o ODH tem como objetivos:
I - identificar, propor e selecionar indicadores de infraestrutura e de processos no
âmbito de programas, projetos e ações transversais em Direitos Humanos,
desenvolvidos nos setores de Saúde, Educação, Política Social, Segurança, Política
Urbana e Meio Ambiente, sem prejuízo de outros;
II - organizar informações sobre o Município de Belo Horizonte, que possibilitem
construir um perfil acerca da situação dos direitos humanos na cidade, contemplando
informações em nível de desagregação de forma a permitir análises transversais dos
segmentos sociais vulneráveis selecionados, tais como população em situação de
rua, população negra, pessoas com deficiência, portadores de sofrimento mental,
idosos, mulheres e segmento de lésbicas, homossexuais, travestis e transexuais;
III - elaborar diagnóstico das ações governamentais em Direitos Humanos, com base
nos indicadores selecionados, que permita a avaliação da situação dos direitos
humanos no Município de Belo Horizonte, levando-se em consideração, também,
como eixos transversais, questões geracionais, de gênero, raça, bem como as
relativas às deficiências;
IV - realizar análises e avaliações que possam subsidiar a implantação e o
aprimoramento das políticas voltadas para a promoção, defesa e garantia dos
direitos humanos;
V - realizar o monitoramento das ações governamentais, por meio dos indicadores
selecionados, que permita a avaliação da situação dos direitos humanos no
Município de Belo Horizonte, por intermédio da implantação de um Sistema de
Monitoramento da Política de Direitos Humanos;
VI - estimular a transversalidade da temática dos direitos humanos no Município,
incentivando sua visibilidade e incorporação na discussão das políticas, programas e
ações desenvolvidos pela Prefeitura de Belo Horizonte;
VII - promover a integração dos dados locais produzidos pelo Observatório de
Direitos Humanos ao Observatório do Milênio de Belo Horizonte.
Como estratégia para fomentar o levantamento de dados específicos sobre as políticas para
as pessoas com deficiência e alimentar o ODH, a criação do OPcD como uma instância
complementar vinculada ao ODH, estabeleceu os seguintes objetivos específicos:
I - fomentar o desenvolvimento de indicadores qualitativos e quantitativos das
políticas para as pessoas com deficiência em Belo Horizonte;

II - aprimorar e monitorar os indicadores já existentes com base nas ações
estabelecidas pelo PPCD, no que tange à operacionalização dos resultados previstos
em relação às metas permanentes, de curto, médio e longo prazos;
III – estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior, Organizações da
Sociedade Civil e outras entidades interessadas no desenvolvimento de pesquisas e
estudos sobre as políticas públicas realizadas em Belo Horizonte;
IV - garantir amplo acesso às informações e a construção de parâmetros que
possam induzir tomadas de decisões capazes de aprimorar e ampliar os serviços e
ações previstas no PPcD;
V - elaborar balanço anual das ações do PPcD e seus resultados;
VI – realizar reunião anual de apresentação dos resultados do PPcD e de pesquisas
e estudos realizados com base nos dados municipais;
VII- subsidiar a realização de diagnósticos e prognósticos das políticas para as
pessoas com deficiência com vistas à elaboração das revisões do PPcD.
As ações do OPcD serão coordenadas pela Diretoria de Políticas para as Pessoas com
Deficiência – DPPD. A metodologia de trabalho dessa instância será estabelecida em
Regimento Interno, que deverá pautar-se na concepção do PPcD com o intuito de promover
a articulação junto aos demais órgãos públicos e grupos de observadores, que serão
compostos por membros de órgãos públicos, Instituições de Ensino Superior, Organizações
da Sociedade Civil e demais entidades interessadas.
Os grupos de observadores serão compostos conforme os eixos do PPcD e poderão realizar
reuniões temáticas específicas. Entretanto pelo menos uma reunião anual do OPcD deverá
ser realizada com a finalidade de apresentar a produtividade de cada um dos grupos de
observadores, oferecendo subsídios para a elaboração de um balanço anual do PPcD.
Para fins de estudos e pesquisas, o acesso aos programas e projetos da PBH para
levantamento de dados das ações municipais, deverão ser submetidos à DPPD por meio de
Projeto de Pesquisa, respeitando-se os procedimentos éticos que serão regulamentados em
expediente específico. A DPPD fará a articulação junto ao órgão responsável pela política
de interesse e,após avaliação e anuência do titular da pasta, comunicará ao parceiro
interessado a possibilidade de realização da pesquisa.
Para participar dos grupos de observadores, os interessados deverão preencher uma ficha
cadastral, cujos dados serão avaliados pela comissão permanente de gestão do PPcD,para
proceder a composição dos diferentes grupos setoriais de observadores. O observador que
manifestar interesse em participar em mais de um grupo setorial, poderá assim o fazer, sem
quaisquer limites a este respeito.
O PPcD deverá ser revisado bienalmente. Para fins de revisão deverão ser observados a
avaliação do progresso dos indicadores,os resultados referentes a cada ação do PPcD, bem
como as possíveis oportunidades que possam surgir ao longo da gestão e no processo de
transição da mesma, além das propostas de conferências municipais realizadas. Como
estratégia para adequação do PPcD às contingências de novas metas municipais e
programas de governo inerentes ao processo de transição, as revisões acontecerão
paralelamente ao processo de elaboração do PPAG no início da gestão,e na segunda
revisão do PPAG referente à metade da gestão. As deliberações de conferências municipais

deverão ser analisadas e, quando não for possível sua implementação, deverão ser
devidamente
justificadas
no
processo
de
revisão
subsequente
à
sua
realização.Exemplificando: propõe-se a realização da revisão do PPCD no primeiro
semestre de 2021,no primeiro semestre de 2023 e assim por diante.
Como proposta de transparência, a DPPD deverá elaborar relatórios anuais de balanço
relativos à implantação do PPcD e seus resultados. Além do mais, um relatório de transição
de gestão deverá ser apresentado, ao final de cada gestão, à equipe de transição de
governo e ao CMDPD,para facilitar o acesso à informação e garantir a continuidade de
implementação e monitoramento das ações. Um quadro de monitoramento das ações
deverá ser encaminhado ao CMDPD semestralmente para que o controle social possa
acompanhar permanentemente as ações do PPcD.

9. METODOLOGIA

À luz dos princípios e diretrizes que norteiam a atual proposta de elaboração do PPcD, os
primeiros esforços despendidos pela DPPD caracterizaram-se por uma ampla pesquisa
junto aos registros do CMDPD. Tal iniciativa visou resgatar o histórico de deliberações
auferidas junto as últimas quatro conferências municipais correlatas ao tema, além de
subsidiar reflexões acerca de prioridades para a área em questão. Outra importante
dimensão explorada pela DPPD abarcou o estudo sobre experiências de outras
administrações municipais, estaduais e federais que, por meio de publicações como planos
de ação e documentos congêneres, denotaram avanços e desafios circunscritos à promoção
dos direitos e proteção da pessoa com deficiência.
Diante do desafio de conceber um planejamento capaz de contemplar diversos aspectos
inerentes à realidade de uma metrópole como Belo Horizonte, a DPPD entendeu, como
sendo de crucial importância, afiançar discussões no âmbito das dezesseis secretarias
temáticas e respectivas fundações e autarquias que alicerçam a atual gestão municipal.
Nessa perspectiva, realizou-se no início no ano de 2017, dois Workshops intitulados
“Diálogos Intersetoriais: a pessoa com deficiência nas políticas públicas no município de
Belo Horizonte”.
No 1º Workshop, cada setor pôde explanar as ações realizadas, principais desafios e
aspectos positivos da política já implantada, bem como as perspectivas para implantação de
novas ações. Após o levantamento mencionado, um amplo debate foi realizado com o intuito
de compreender as possibilidades de parcerias internas e o aproveitamento dos efeitos
sinérgicos que uma ação de um setor pode ter sobre o outro.
Buscando-se analisar a situação das demandas sociais, o 2º Workshop demandou a
realização de um balanço das propostas apresentadas nas quatro Conferências Municipais
dos Direitos da Pessoas com Deficiência já realizadas em nosso município. Após avaliar
cada uma das propostas, agrupar as similares e debater sobre como as ações realizadas
pela PBH atendiam tais demandas, verificou-se como o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG estava organizado e se o mesmo contemplava possibilidades de
investimentos que pudessem garantir a ampliação de ações e implementação de novas
ações, considerando-se que a peça de elaboração do PPAG 2018-2021 encontrava-se em
processo final de elaboração.
Paralelamente a este processo, as deliberações dos workshops apresentaram como
demanda, a elaboração de um Plano Municipal de Políticas para as Pessoas com
Deficiência que pudesse orientar os processos de transição de gestão para garantir um fluxo
de implantação de políticas, conforme as demandas e necessidades de cada setor.
Analisando os resultados dos workshops, a Secretaria Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC propôs, no âmbito dos Projetos Estratégicos
da gestão, o subprojeto estratégico Fortalecimento da Política Municipal para as Pessoas
com Deficiência, sendo a elaboração do Plano Municipal, um de seus marcos críticos, o que
foi acatado pela gestão, passando a constar como item no contrato de metas da SMASAC
junto ao Prefeito Alexandre Kalil.

A partir deste subprojeto, uma comissão intersetorial de elaboração do Plano Municipal foi
designada pelos representantes legais dos diversos órgãos da PBH. Com vistas ao alcance
de melhores resultados, a comissão passou a se reunir periodicamente para debater sobre a
temática, discutir demandas, definir ações comuns e específicas, bem como estabelecer
metas de curto, médio, longo prazo, e metas permanentes passíveis de integrar a redação
final do PPcD.
Com o intuito de organizar as ações por temas afins, uma proposta de divisão por eixos
temáticos foi apresentada e acatada para sistematizar as propostas de ações de cada setor.
Reuniões de pactuação e reuniões temáticas com todas as Pastas envolvidas foram
realizadas até a apresentação de uma proposta junto a cada um dos setores. A partir desse
momento, os órgãos discutiram internamente as possibilidades de efetivação de cada ação
e respectivas metas submetendo-as à aprovação do representante legal de cada pasta.
O presente PPcD agrupou as ações propostas em dez eixos temáticos (quadro 2 ao 11) que
pudessem refletir as mais diversas demandas oriundas da população com deficiência de
Belo Horizonte, bem como dos dispositivos legais.Dessa forma, as ações setoriais não
foram exclusivamente descritas apenas no eixo temático que designa um setor específico,
mas a partir de duas perspectivas. A primeira está relacionada às áreas afins conforme
demandas de eixos comuns como: comunicação, acessibilidade, educação permanente,
sistematização e organização da política pública. A segunda foi composta pelas ações
relacionadas exclusivamente a um eixo temático, como: saúde, educação, esporte e lazer,
trabalho e emprego, assistência social.
Os eixos temáticos do PPcD foram estabelecidos com base nos termos da legislação, em
especial da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – CDPD
e a Lei Brasileira de Inclusão - LBI como segue:
Eixo 1 - Comunicação – Conforme Brasil (2009), o Artigo 21 da CDPD (Decreto nº
6.949/2009) estabelece (BRASIL, 2009):
“Os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar que
as pessoas com deficiência possam exercer seu direito a liberdade de
expressão e de opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e
compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de
sua escolha” (BRASIL, 2009).

Dentre as formas de comunicação, Brasil (2009) destaca:
- fornecer todas as informações destinadas ao público em geral, em formatos
acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência.
- aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, Braille,
comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os meios, modos e formatos
acessíveis, que possam ser usados por pessoas com deficiência.
Nesse sentido, o eixo comunicação reuniu ações que podem atender aos preceitos legais de
forma a garantir o acesso de todas as pessoas às informações e proporcionar a liberdade de
expressão e opinião nos mais diversos setores das políticas públicas de Belo Horizonte.

Eixo 2 – Acessibilidade – Assegurar os preceitos legais sobre a acessibilidade é um
desafio ao poder público e urge que ações mais efetivas sejam estabelecidas. O Artigo 9 da
CDPD prevê:
“Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar às
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação,
inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem
como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público,
tanto na zona urbana quanto na rural” BRASIL (2009).

Os dispositivos da LBI estabelecem significativos avanços quanto à acessibilidade, ao
adotar o desenho universal como regra de caráter geral. De fundamental interesse do poder
público cabe ressaltar que a LBI alterou a legislação que trata de sanções aplicáveis aos
agentes públicos tipificando o “deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade
previstos na legislação” como um “ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública”.
No entanto o eixo acessibilidade envolve uma complexa rede intersetorial, que necessita de
maiores informações e estrutura para promover todas as adequações necessárias à cidade
de Belo Horizonte. As ações do eixo acessibilidade perpassam desafios de adequações
desde a infraestrutura física das sedes e equipamentos de cada um dos setores da PBH ao
desenvolvimento de políticas urbanas como infraestrutura, moradia, mobilidade e transporte.
O próprio eixo comunicação estaria submetido ao eixo acessibilidade, mas por opção da
equipe de elaboração do PPcD, optou-se por estabelecê-lo em um lócus específico para
facilitar a identificação de suas especificidades.
Ou seja, sendo esse eixo estratégico por envolver ou demandar ações de todos os órgãos
da PBH,o PPcD observou a necessidade desse eixo estabelecer e/ou dialogar com
estruturas complementares visto a imensidão de pré-requisitos para o cumprimento das
ações a este respeito, bem como outros planos vigentes e em construção que prevêem o
estabelecimento de ações de promoção da acessibilidade.
Vale destacar que as ações do PPcD possuem interface com outros planos vigentes e em
elaboração. No âmbito específico da acessibilidade, há ações que perpassam o Plano
Municipal de Acessibilidade na Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – Plamu-BH e no
Plano Diretor de Arborização Urbana, sendo que estes dois instrumentos são planos
específicos e que envolvem uma diversidade de ações para além das que serão
monitoradas neste PPcD.
Também a Nota Técnica de Acessibilidade nº 5 – D da BHTrans Belo Horizonte (2018), que
estabelece a proposta do Plano BHTrans de Acessibilidade na Mobilidade Urbana de Belo
Horizonte, já destaca, conforme ilustrado na Figura 3 a interface com o PPcD, ressaltando
que os dois planos (Plamu-BH e Plano PPcD) não podem ser, indevidamente, confundidos.
Logo é importante deixar claro o alcance e o limite de cada um. “O Plamu-BH não é um
plano apenas para pessoas como deficiência. Ele é um plano de política urbana que
impactará todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência” (BELO HORIZONTE,
2018).

Figura 3 – Interface do Plamu-BHTrans com o Plano PPcD
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Plamu BHTrans

Plamu - BH

Fonte: Belo Horizonte (2018)

Eixo 3 –Saúde – a CDPD, em seu ARTIGO 25 reconhece que “as pessoas com deficiência
têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação
baseada na deficiência (BRASIL, 2009).
Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar
às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os
serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero
(BRASIL, 2009).

Neste contexto, são previstos a oferta às pessoas com deficiência de programas e atenção
à saúde gratuitos, serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam
especificamente por causa de sua deficiência, inclusive diagnósticos e intervenções
precoces, bem como serviços projetados para reduzir ao máximo e prevenir deficiências
adicionais, inclusive entre crianças e idosos (BRASIL, 2009).
Ademais, no âmbito da habilitação e reabilitação, a CDPD prevê medidas efetivas para “para
possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo de
autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão
e participação em todos os aspectos da vida” (BRASIL, 2009).
Logo, as ações desse eixo passam pela necessidade de fortalecer e ampliar serviços de
habilitação e reabilitação, bem como buscar a integralidade do atendimento das pessoas
com deficiência nos mais diversos serviços e programas com a mesma qualidade de
serviços dispensada às demais pessoas.
Eixo 4 – Esporte e Lazer – As ações de esporte e lazer para pessoas com deficiência em
Belo Horizonte se consolidaram como uma referência de formação, inclusive acadêmica, e
para diversas áreas profissionais.A trajetória e a produção de um conhecimento explícito e
tácito no âmbito do Programa Superar são referência para o desenvolvimento de políticas de
esporte para pessoas com deficiência nas mais diversas manifestações esportivas. Ao
analisar os termos da CDPD, as ações propostas buscaram afirmar que o tratamento
dispensado às pessoas com deficiência com base no trabalho do Programa Superar devem
ser referenciadas para todos os programas e projetos de esporte e lazer de nossa cidade.
Dessa forma observou-se na definição das ações, cada uma das medidas recomendadas
pela CDPD, estabelecendo: “para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de lazer,
conforme Brasil (2009) os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para:







Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência nas
atividades esportivas comuns em todos os níveis;
Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar,
desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas específicas às
deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos
adequados, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos
esportivos, recreativos e turísticos;
Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições com
as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de
lazer, inclusive no sistema escolar;

Eixo 5 – Educação – ao analisar os termos da CDPD, observa-se um grande avanço no
município de Belo Horizonte no cumprimento dos dispositivos legais. Entretanto reconhecese a complexidade e a necessidade de qualificar os serviços, e o atendimento às
especificidades oriundas da grande diversidade de características e necessidades
dispensadas às pessoas com deficiência no processo pedagógico.
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à
educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao
longo de toda a vida (BRASIL, 2009).

Os princípios advindos dos objetivos da CDPD são inerentes ao “pleno desenvolvimento do
potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito
pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana”, estão
garantidos nas diretrizes do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte (BELO
HORIZONTE, 2016).
Dessa forma as ações desse eixo focaram na ampliação de determinados serviços e
qualificação de recursos humanos para promover a melhora da qualidade do ensino, da
estrutura de trabalho e consequentemente do atendimento às demandas inerentes a todos
os aspectos da diversidade dos alunos.
Eixo 6 – Trabalho e Emprego – A legislação brasileira apresenta uma das maiores ações
afirmativas em prol do reconhecimento do potencial das pessoas com deficiência, o Art. 93
da Lei nº 8.213/91 estabelece a obrigatoriedade de as empresas com cem (100) ou mais
empregados preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. Tal
dispositivo ficou conhecido como Lei de Cotas (BRASIL (1991).
Embora tenhamos uma legislação avançada, neste sentido, há quase 30 anos, o seu
cumprimento e os desafios de uma efetiva fiscalização ainda constituem desafios para que
as pessoas com deficiência sejam efetivamente reconhecidas com possibilidades de cargos
com remuneração em conformidade ao nível de escolaridade e às próprias capacidades,
que muitas vezes não são devidamente reconhecidas.
Ademais, a CDPD em seu Artigo 27 reconhece o direito das pessoas com deficiência ao
trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange “a
oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado

laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com
deficiência” (BRASIL, 2009)
As ações do eixo trabalho e emprego buscam estabelecer estratégias que possam fomentar
a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho em conformidade com os
termos da CDPD.
Eixo 7 – Assistência Social– O Artigo 28 da CDPD discorre sobre o padrão de vida e
proteção social adequados às pessoas com deficiência.
Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um
padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive
alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria
contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias
para salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação
baseada na deficiência (BRASIL, 2009)

Nessa perspectiva a LBI estabelece em seu Art. 39. Que:
Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política
pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm
como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, da habilitação
e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência
familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena
participação social (BRASIL, 2015).

As ações do eixo Assistência Social correspondem aos serviços previstos no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tendo as pessoas com deficiência como um
público prioritário. O fortalecimento dos serviços, e a visão que enaltece a importância da
proteção social básica em atuar na prevenção à vulnerabilidade e outros riscos sociais,
apresenta-se como uma estratégia da Prefeitura de Belo Horizonte para evitar a ampliação
das demandas referentes à proteção social especial.
Eixo 8 – Educação Permanente – As políticas públicas de saúde e assistência social, por
meio de seus respectivos Sistema Único de Saúde – SUS e Sistema Único de Assistência
Social – SUAS possuem regulamentações que prevêem a educação permanente como uma
ação estratégica de promoção da qualidade dos serviços.
No âmbito específico das políticas municipais em Belo Horizonte, a Subsecretaria de Gestão
de Pessoas – SUGESP em parceria com a Subsecretaria de Direito e Cidadania tem
intensificado os programas de formação continuada dos servidores públicos, refletindo a
importância deste eixo na perspectiva dos agentes públicos compreenderem as
especificidades da população com deficiência, bem como suas demandas e os termos em
vigor do novo marco regulatório.
Ademais, o eixo educação continuada consiste em um eixo transversal e reflete a visão
sinérgica que as diversas Pastas possuem. Assim, possibilita o compartilhamento de
experiências e a promoção de um conhecimento dos profissionais da prefeitura de Belo
Horizonte permitindo alinhar conceitos de forma a facilitar uma ação coletiva em prol da
promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

Eixo 9 – Sistematização e Organização da Política Pública – Eixo chave para o processo
de implementação do PPcD. Ao sistematizar processos de regulação da política,
monitoramento e avaliação, visibilidade, sensibilização e mobilização social, bem como as
ações intersetoriais, as ações desse eixo visam fortalecer a participação popular e o controle
social, no intuito de subsidiar a gestão sobre as necessidades e demandas concretas da
política para as pessoas com deficiência em Belo Horizonte.
Eixo 10 – Cultura – O Artigo 30 da CDPD dispõe sobre a participação na vida cultural. Ao
prever o estabelecimento de medidas que permitam o acesso aos bens culturais em
formatos acessíveis, por exemplo, programas de televisão, cinema, teatro e outras
atividades culturais, a CDPD estabelece uma mudança de paradigma ao se pensar a
acessibilidade cultural (BRASIL, 2009).
O eixo Cultura buscou estabelecer ações que possam promover tais direitos em consonância
com as propostas aprovadas na Conferência Municipal de Cultura. A fruição cultural é vista
como um direito de toda a população de Belo Horizonte e as ações desse eixo constituem um
importante passo para fazer com que as pessoas com deficiência apropriem cada vez mais
dos espaços, programas e projetos culturais realizados em Belo Horizonte.
A este respeito Belo Horizonte é desafiada a adequar seus espaços e oferecer serviços ou
eventos culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos
devidamente acessíveis, tal como estabelece a CDPD.
O Quadro 1 apresenta os eixos temáticos e os subtemas específicos que nortearam as
propostas de ações das diversas Pastas como resultado de um trabalho sistêmico.
Estabelecendo uma estrutura lógica, busca-se facilitar a compreensão, o monitoramento e o
acompanhamento da sociedade civil das políticas públicas para as pessoas com deficiência
em Belo Horizonte.
Finalmente, o PPcD assumindo-se a premissa da participação social, foi submetido a
aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, e,
após aprovação, publicado por meio de Resolução do CMDPD. Tal estratégia pressupõe a
formalização do Controle Social como instância principal para atuar no efetivo
monitoramento do Plano. Alimentado pelo trabalho do PPcD, a efetiva atuação do Conselho
Municipal se apresenta como estratégia para garantir ao poder público o empenho
necessário para a materialização das ações e metas.

Quadro 1: Eixos Temáticos do PPcD

EIXOS TEMÁTICOS

1 - Comunicação

SUBTEMAS ESPECÍFICOS
1.1 – Acessibilidade comunicacional, transparência e acesso à
informação
2.1 – Edificações
2.2 – Mobilidade Urbana

2 - Acessibilidade
2.3 – Tecnologia Assistiva
2.4 – Moradia
3 - Saúde

3.1 – Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do
SUS-BH

4 – Esporte e Lazer

4.1 - Acesso aos eventos, serviços e equipamentos de esportes e
lazer

5 - Educação

5.1 - Democratização e acesso à educação como direito social

6 – Trabalho e
Emprego

6.1 - Inserção no mercado de trabalho
6.2 - Qualificação profissional
7.1 – Proteção Social Básica

7 – Assistência Social
7.2 – Proteção Social Especial
8 - Educação
permanente

8.1 – Formação dos agentes públicos
8.1 – Formação da Sociedade Civil
9.1 – Regulação

9 – Sistematização e
9.2 – Monitoramento e Avaliação
Organização da Política
9.3 – Visibilidade, Sensibilização e Mobilização
Municipal
9.4 – Ações Intersetoriais
10 - Cultura

10.1 – Acesso aos eventos, serviços e equipamentos culturais

10. PROPOSIÇÃO DAS AÇÕES DO PPcD
O efetivo resultado do processo de construção do PPcD está descrito nos quadros de
ações, a seguir. Entretanto cabe destacar que todas as ações propostas estão alicerçadas
no corrente Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2018-2021, tendo sido
realizado um grande esforço por meio de debates e defesas de como estruturar as ações
diante das restrições orçamentárias e das possibilidades de vinculação dessas em
programas já existentes.
Além disso, compreender a lógica do orçamento público e acompanhar os processos de
participação previstos em sua elaboração e aprovação é um exercício fundamental que cabe
não somente aos agentes públicos, mas também à sociedade civil que busca exercer
efetivamente a cidadania e fazer valer a construção de uma cidade que atenda a toda a
diversidade e interesses específicos de distintos grupos sociais.
Assim, o presente Plano Municipal de Políticas para as Pessoas com Deficiência – PPcD
constitui um instrumento de gestão que busca romper com a lógica da passividade diante da
construção das políticas públicas para uma efetiva participação social.
Por outro lado, os processos de monitoramento e avaliação serão fundamentais para
estabelecer demandas objetivas e concretas de aperfeiçoamento para que as ações possam
ser devidamente revisadas, bem como novas possam ser apresentadas.
A ausência de propostas de alguns setores é fruto da complexidade que envolveu
articulações em diversas instâncias e o deslocamento de uma lógica de construção
individual para um processo de construção coletiva. Vários setores da Prefeitura de Belo
Horizonte foram mobilizados e sensibilizados a propor ações que historicamente ainda não
haviam sido construídas.
O fato de não constar ações destes setores não implica em uma negação do setor em
avançar na construção dessa política.Esse é um processo que ainda não foi possível de
concluir e cujas revisões bianuais buscarão justamente possibilitar a ampliação das ações e
contemplar os resultados deste trabalho iniciado há pouco tempo e que não pôde ser
finalizado conforme os prazos estabelecidos. O próprio desenvolvimento das ações
previstas buscará capacitar e fomentar a criação de outras e o envolvimento de novos
setores.
Enfim o PPcD é um primeiro passo que demandará um forte monitoramento e
acompanhamento para que as ações possam se consolidar e que, principalmente, as
demandas concretas da sociedade possam ser atendidas.

QUADROS DE AÇÕES DO PPcD
Quadro 2: Ações do Eixo Comunicação
1. EIXO COMUNICAÇÃO
1.1.
Nº

01

02
03
04
05
06
07
08

09

10

Acessibilidade comunicacional, transparência e acesso a informação
Ação

Desenvolver novas funcionalidades e módulos de gestão de conteúdo institucional nos
serviços referentes ao Portal da PBH.
- Inserir janela de Libras nas páginas do Portal da PBH.
- Adequar todas as páginas, formulários e documentos do Portal da PBH aos
programas leitores de texto, bem como estabelecer procedimentos de orientação
para descrição de imagens.
Garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência visual no Portal da PBH e mídias
sociais oficiais.
Garantir acessibilidades em Libras nos serviços da PBH.
Adequar o tamanho da janela de Libras nos vídeos institucionais da PBH.
Elaborar, em nível central, estratégias e normativas para que as assessorias de
comunicação setoriais possam adotar um procedimento de divulgação institucional
alinhado com os conceitos, terminologias e princípios da intersetorialidade e
transversalidade da pauta da política para as pessoas com deficiência.
Atualizar as informações do portal de serviços para a Pessoa com Deficiência.
Elaborar e publicar guias de orientação de serviços e fluxos de atendimento às Pessoas
com Deficiência.
Divulgar para a população a importância do conceito da Política Pública de Mobilidade
Urbana Acessível, baseada no conceito de desenho universal, e contribuir no aumento
da diversidade de pessoas utilizando o transporte coletivo.
Realizar adaptações necessárias para garantir o acesso às pessoas com deficiência
auditiva nas unidades de saúde (Garantir intérprete de libras em cada unidade de saúde
ou acessibilidade por aplicativo ou outros).
Realizar adaptações necessárias para garantir o acesso às pessoas com deficiência
visual nas unidades de saúde (Placas e informações impressas em Braille. Adaptação
nas informações digitais da saúde - comando de voz e outros).

Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Médio

SMAICS

Prodabel

Curto

SMAICS

Prodabel

Médio
Curto

Todos
SMAICS

Prodabel

Curto

SMAICS

SMASAC

Permanente

SMASAC

Todos

Permanente

SMASAC

Todos

Permanente

BHTrans

Médio

SMSA

SMPL /
SMAICS/
SMASAC

Longo

SMSA

SMAICS

Quadro 3: Ações do Eixo Acessibilidade
2. EIXO ACESSIBILIDADE
2.1.
Nº
11
12
13
14

15

16

17

18

19
20

Edificações
Ação

Órgão
Responsável
Permanente
SMASAC
Prazo

Fortalecer o trabalho da Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA.
Atualizar e aperfeiçoar o Diagnóstico da acessibilidade dos imóveis, edificações e
Médio
equipamentos públicos da administração direta e indireta da PBH.
Implantar e monitorar o Selo de Acessibilidade de Belo Horizonte.
Curto
Publicar as diretrizes de elaboração dos Planos Setoriais de Acessibilidade dos imóveis,
edificações e equipamentos públicos com metas anuais e indicadores de
Curto
acompanhamento, para o alcance da acessibilidade para todos tomando o desenho
universal como regra de caráter geral.
Elaborar projetos para apoio à manutenção e adequação das unidades da Fundação de
Parques Municipais e Zoobotânica - FPMZB, (inclusive necrópoles municipais e Permanente
CEVAEs).
Viabilizar adequações de acessibilidade nos projetos de recuperação de infraestrutura
dos equipamentos de esporte e lazer em cumprimento aos requisitos das leis e normas Permanente
vigentes.
Garantir o desenho universal na implantação de infraestrutura esportiva e de lazer como
regra de caráter geral conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Permanente
com Deficiência Lei Federal nº 13.146/2015.
Elaboração e aprovação do Plano Diretor de Arborização Urbana (PL) incluindo as
diretrizes de acessibilidade no planejamento da arborização de vias públicas, parques e
Curto
áreas verdes.
Realizar diagnóstico das condições de acessibilidade das escolas municipais.
Curto e
Médio
Implementar melhoria da acessibilidade nas escolas da Rede Municipal de Educação de
BH.

Curto

Órgãos
Parceiros
Todas

SMASAC

Todas

SMASAC

Todas

SMASAC

Todas

FPMZB

SMOBI
BHTRANS

SMEL

SMOBI

SMEL

SMOBI

SMMA
SMASAC /
CPA
SMED

SMED/
SMASAC/
SMOBI
SMASAC/
SMOBI

Elaborar plano de acessibilidade das escolas municipais a partir do diagnóstico.

Médio e
Longo

Adequar os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.

Curto,
Médio e
longo
Longo

SMASAC

Órgãos
Parceiros
SMASAC/
SMOBI /
BHTrans
SMOBI

SMSA

SMOBI

Longo

SMSA

SMOBI

Curto

SMSA

SMOBI

Longo
Curto

SMSA
SMSA

SMOBI

Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Médio

SMSA

BHTrans

Curto

SMSA

Médio

SMASAC /
CPA

Nº

Ação

21

22

23

24
25
26
27

Realizar adaptações necessárias para o acesso das PcD física em todas as unidades de
saúde da PBH (acesso interno e externo).
- Banheiro adaptados, acesso interno e externos à unidade por rampas, mobiliário
acessível.
Realizar adaptações necessárias para garantir o acesso às pessoas com deficiência
visual nas unidades de saúde (Piso direcional tátil em toda área de circulação das
unidades de saúde).
Garantir a acessibilidade conforme o desenho universal para todas as modalidades de
deficiência, em todas as novas construções de unidades de saúde.
Construir nova instalação para o Creab Leste.
Garantir contrato de manutenção contínua de elevadores nas unidades.
2.2.

Nº
28
29

30

Prazo

Órgão
Responsável
SMED

Mobilidade Urbana
Ação

Rever as rotas dos ônibus, junto à BHTrans, para que garantam acesso aos serviços de
saúde, inclusive pontos próximos às entradas dos serviços de saúde, assim como
possibilidade de atendimento em ônibus de piso baixo.
Garantir o acesso ao transporte em saúde para as pessoas com deficiência que
atendam aos critérios estabelecidos - Condicionada a recurso financeiro.
Realizar estudo sobre os obstáculos no percurso de acesso às escolas.

SMED /
SMOBI /
BHTrans/
SMPU

Nº
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

Ação

Prazo

Elaborar e executar plano de melhoria da acessibilidade no deslocamento acessível à
escola.
Manutenção do Transporte Escolar Acessível para estudantes com deficiência física.

Médio e
Longo
Curto e
Médio
Permanente

Promover a renovação da frota do transporte público com veículos com acessibilidade
universal.
Estimular o serviço de vans acessíveis para o transporte escolar da pessoa com Permanente
deficiência.
Adequar a acessibilidade interna e externa das estações de integração aos critérios de
Curto
Desenho Universal.
Implantar projetos com desenho universal para o sistema de transporte e trânsito
Médio
urbanos.
Estimular a criação de uma comissão intersetorial permanente de acessibilidade na
Médio
mobilidade.
Implantar tratamento especial para deficientes visuais (sic) em travessias
Curto
semaforizadas.
Implantar projetos com desenho universal nas calçadas, passeios, travessias, acessos
Médio e
Longo
às estações de metrô, equipamentos e espaços públicos.
Implantar as correções indicadas na Inspeção de Segurança e na Inspeção de
Curto
Acessibilidade elaboradas pela WRI nas avenidas Cristiano Machado e Antônio
Carlos/Pedro I.
Investir no tratamento de rotas de caminhamento de pedestres nas centralidades
Curto
definidas no Plano Diretor.
Promover o efetivo envolvimento dos órgãos competentes para fiscalização e exigência
Longo
de tratamento/adequação das calçadas quando da sua danificação pelas
concessionárias de serviços públicos e particulares, visando garantir melhor condições
de conforto e segurança nos caminhamentos dos pedestres.
Criar medidas de incentivo para que os cidadãos mantenham as calçadas em frente aos
Curto
seus imóveis bem cuidadas e em efetivas condições de uso para todos os pedestres,
inclusive para as pessoas com dificuldade de locomoção.

Órgão
Responsável
SMASAC /
CPA
SMED
BHTrans
BHTrans
BHTrans
BHTrans
BHTrans
BHTrans
BHTrans
BHTrans

BHTrans
BHTrans

BHTrans

Órgãos
Parceiros
SMED /
BHTrans

Nº
44
45
46
47
48
49
50

Órgão
Responsável
Tornar obrigatório que em todos os pontos de ônibus haja painéis informativos e Permanente
BHTrans
acessíveis (sonoro e em libras) sobre o sistema de transporte público coletivo.
Melhorar a infraestrutura para caminhar em calçadas e travessias.
Permanente
BHTrans
Melhorar as condições físicas e tempos semafóricos de travessias.
Permanente
BHTrans
Fazer a manutenção das calçadas da Rede de caminhamento a pé prevista no Projeto Permanente
BHTrans
de Lei do Plano Diretor.
Estudar a viabilidade de manutenção das calçadas com recursos do poder público.
Curto
BHTrans
Implantar integração tarifária entre os sistemas municipal, metropolitano e dos
Médio
BHTrans
municípios conurbados, com tarifação por zonas ou por trechos (medida principal).
Adequação de acessibilidade no transporte destinado a Educação Ambiental.
Longo
SMMA
Ação

2.3.
51
52
53
54
55

56
57
58

Prazo

Órgãos
Parceiros

Tecnologia Assistiva

Assegurar a manutenção da aquisição individualizada dos recursos pedagógicos
acessíveis e de tecnologias assistivas para uso dos estudantes com deficiência, Permanente
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (PME).
Estabelecer fluxo de indicação de Tecnologia Assistiva por AEE e Reabilitação.
Curto
Elaborar projeto de viabilidade de implantação de uma aceleradora de iniciativas de
Médio
desenvolvimento de tecnologia assistivas.
Criar a rede municipal de tecnologia assistiva com o intuito de fomentar iniciativas
Médio
acadêmicas e parcerias para o desenvolvimento de projetos do setor.
Desenvolver tecnologias de informação e comunicação que atendam às necessidades
de todos os usuários do sistema de transporte coletivo, incluindo os idosos e as pessoas
Médio
com deficiência.
Disponibilizar todos os dados do sistema de transporte coletivo para que terceiros
(públicos e privados) possam desenvolver aplicativos (incluindo as pessoas com alguma Permanente
deficiência física, como por exemplo os cegos).
Garantir uma maca baixa em cada unidade de saúde para o atendimento às PCD, idoso
Médio
e mobilidade reduzida.
Garantir, em cada distrito sanitário da PBH, uma mesa ginecológica elétrica em pelo
Médio
menos um centro de saúde que tenha ginecologista.

SMED
SMED
SMASAC

SMDE

SMASAC

SMDE

BHTRANS

BHTRANS

2.4.
Nº

59

60

61

Moradia
Órgãos
Parceiros

Curto

Órgão
Responsável
URBEL

Médio

URBEL

SMASAC

Curto

URBEL

Ação

Prazo

Garantir a construção de conjuntos habitacionais acessíveis em suas áreas comuns,
independente de existir entre seus moradores pessoas com deficiência.
- Na contratação dos projetos e execução das obras realizar as intervenções em
conformidade com legislação urbanística vigente e normas técnicas, em especial
o Plano Diretor de Belo Horizonte e a norma brasileira NBR 9050/2015.
- Em conjuntos habitacionais já construídos, aliados ao processo de regularização
fundiária, que não cumpram todos os requisitos de acessibilidade em termos das
normas vigentes realizar estudo de viabilidade técnica e/ou orçamentária para
correções necessárias.
Estabelecer percentual de vagas reservadas para ingresso de pessoas com deficiência
nos programas municipais de produção habitacional, sejam estes por meio da
construção de novas unidades ou através da requalificação de unidades existentes.
- Propor percentual de vagas reservadas junto ao Conselho Municipal de Habitação.
- Elaborar proposta conjuntamente com SMASAC sobre os tipos e condições de
deficiência física, sensorial e intelectual passíveis de pleitear a concorrência nas
vagas reservadas.
- Estabelecer regras específicas para aplicação de direito de preempção nas
interveniências em caso de transferência de titularidade de unidades habitacionais
adaptadas, que deverão constar na documentação de permissão de uso.
Prever adaptação prévia de todos os imóveis a ser entregues para pessoas com
deficiência nos programas municipais de produção habitacional, desde que os ingressos
das mesmas tenham ocorrido por meio das vagas reservadas.
- Na contratação dos empreendimentos de produção habitacional prever moradias
adaptáveis correspondentes ao percentual de unidades habitacionais reservadas
para pessoas com deficiência.
- Nas contratações de projetos e obras exigir que sejam obedecidas a legislação
urbanística vigente e normas técnicas, em especial o Plano Diretor de Belo
Horizonte e a norma brasileira NBR 9050/2015.

Nº

62

63

64

Órgãos
Parceiros

Médio

Órgão
Responsável
URBEL

Médio

URBEL

SMASAC

Médio

URBEL

SMASAC

Ação

Prazo

Estudar viabilidade técnica e orçamentária de construir 100% das unidades
habitacionais de produção habitacional adaptáveis, ou seja, que possam, a qualquer
tempo, ser adaptadas a pessoas com deficiência.
- Analisar a viabilidade técnica e orçamentária de construção de unidades
habitacionais passiveis de adaptação a qualquer tempo, identificando quais
alterações devem ser realizadas nos projetos arquitetônicos para cumprimento
desta diretriz.
- Propor junto ao Conselho Municipal de Habitação a disponibilidade de recursos
do Fundo Municipal de Habitação para revisão dos projetos arquitetônicos,
quando for o caso.
Estudar viabilidade técnica e orçamentária de adequação de imóveis para pessoas com
deficiência quando estas forem atendidas pelos Programas de Aquisição de Imóveis da
Linha Programática Provisão Habitacional.
- Propor junto ao Conselho Municipal de Habitação a disponibilidade de recursos
do Fundo Municipal de Habitação para fornecimento de Kits adaptados de acordo
com os tipos e condições de deficiência física, sensorial e intelectual.
- Elaborar proposta conjuntamente com SMASAC sobre os tipos e condições de
deficiência física, sensorial e intelectual passíveis de pleitear o kit adaptado.
Definição de normativa para priorização dos atendimentos pelo Programa de Assistência
e Assessoria Técnica Individual, considerando também critérios de pontuação para
famílias que possuam pessoas com deficiência.
- Elaborar proposta conjuntamente com SMASAC sobre os tipos e condições de
deficiência física, sensorial e intelectual passíveis de pontuação no Programa de
Assistência e Assessoria Técnica Individual para fins de priorização.
- Publicar regulamentação do Programa de Assistência e Assessoria Técnica, após
aprovação do CMH.
- Discutir e aprovar quais os tipos de melhorias habitacionais de moradias
existentes poderiam ser priorizados para atendimento pelo Programa,
considerando-se as especificidades das Pessoas com Deficiência.

Órgão
Responsável
URBEL

Órgãos
Parceiros

Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Médio

SMSA

Médio

SMSA

Médio

SMSA

Médio

SMSA

Curto

SMSA

Médio

SMSA

Nº

Ação

Prazo
Médio

65

Em Programas de Intervenção em Assentamentos Existentes estudar a viabilidade
técnica e orçamentária da ampliação da acessibilidade dos passeios, considerando os
tipos e condições de deficiência física, sensorial e intelectual.
- Na etapa de planejamento urbanístico discutir e aprovar junto à comunidade
diretrizes gerais para atendimento às normas de acessibilidade, conforme
legislação vigente.
- Estabelecer as diretrizes para acessibilidade de passeios que deverão ser
cumpridas nas contratações de projetos e obras, considerando-se as limitações
dadas pela análise de viabilidade técnica e orçamentária a ser realizada em cada
contratação.
Quadro 4: Ações do Eixo Saúde
3. EIXO SAÚDE
3.1.
Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH

Nº
66
67
68
69
70
71

Ação
Garantir profissionais de fisio, fono e TO em todas as equipes de nasf para atendimento das
demandas de promoção, prevenção e reabilitação da Pessoa com Deficiência na APS.
Garantir profissionais de fisio, fono e TO nas equipes de PSE para as ações do PSE nas
escolas e ações intersetoriais desenvolvidas pelo município.
Garantir kit mínimo de meios auxiliares de locomoção (bengala, muleta, andador com
rodízio e fixo) por núcleo de nasf para avaliação da necessidade e adaptação da Pessoa
com Deficiência ao equipamento.
Garantir estágio de graduandos em educação física nas Academias da Cidade a fim de
auxiliar as Pessoas com Deficiência nas atividades propostas.
Garantir equipe completa para atendimento nas modalidades de reabilitação dos creabs/CER.
Garantir funcionamento integral dos Centros de Reabilitação habilitados como CER, em
relação à equipamentos, materiais e recursos humanos de acordo com a demanda da
população atendida.

Quadro 5: Ações do Eixo Esporte e Lazer

4. EIXO ESPORTE E LAZER
4.1. Acesso aos eventos, serviços e equipamentos de esporte e lazer
Nº
72

73

74

75
76
77
78
79
80
81

Ação
Fomentar junto aos Clubes Sociais, Recreativos e de Lazer uma política de cooperação
para ampliar ações de desenvolvimento do paradesporto e de ações de promoção da
atividade física inclusiva.
Garantir o registro dos alunos com deficiência que participam dos Programas de
Promoção do Esporte e Esporte para Todos, conforme os mesmos procedimentos e
critérios adotados pelo Programa Superar, assegurando um banco de informações único
sobre o atendimento de Esporte e Lazer das Pessoas com Deficiência (conhecer o
perfil, controlar duplicidade, reordenar serviços).
Cadastrar as pessoas idosas com deficiência atendidas nos programas de esporte e
lazer conforme critérios específicos da classificação das deficiências e grau de
dependência com intuito de constituir banco de dados estratégico para subsidiar
políticas Intersetoriais de atendimento à pessoa idosa com deficiência conforme os
preceitos do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/03 e da Lei Brasileira de Inclusão – Lei nº
13.146/15.
Ampliar os núcleos do Programa Superar para atendimento às 09 regionais.
Ampliar o número de pessoas com deficiência atendidas pelo Programa Superar.
Viabilizar a participação das pessoas com deficiência na Copa Centenário de futebol
amador.
Viabilizar a participação das pessoas com deficiência nos Jogos Escolares de Belo
Horizonte, em todas as suas etapas.
Ampliar as condições de acessibilidade nos eventos de lazer e recreação, ofertando
brinquedos acessíveis e brincadeiras inclusivas.
Realizar a Corrida Rústica PcD no mínimo bianualmente.
Viabilizar parcerias com entidades e organismos federais e estaduais nos aspectos de
espaços e infraestrutura para o desenvolvimento das modalidades paralímpicas e do
paradesporto.

Prazo

Órgão
Responsável

Permanente

SMEL

Curto e
Permanente

SMEL

Curto

SMEL

Médio
Médio

SMEL
SMEL

Permanente

SMEL

Permanente

SMEL

Curto

SMEL

Permanente

SMEL

Curto

SMEL

Órgãos
Parceiros

Quadro 6: Ações do Eixo Educação
5. EIXO EDUCAÇÃO
5.1.
Democratização e acesso à educação como direito social
Nº
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93

Ação
Garantir vaga para a criança com deficiência de 0 a 3 anos enquanto não estiver
universalizado o atendimento à faixa etária.
Ofertar o Atendimento Educacional Especializado – AEE em 70 Salas de nas Escolas
Municipais.
Atender a 100% da demanda de AEE na cidade.
Ofertar ensino da LIBRAS na Educação Infantil para crianças surdas e ouvintes.
Ofertar o ensino da LIBRAS no AEE para estudantes surdos e familiares.
Ofertar o ensino da LIBRAS para estudantes ouvintes nas escolas de ensino
fundamental.
Ampliar em 70% a participação dos estudantes com deficiência no Programa Escola
Integrada.
Universalizar o atendimento à demanda de participação dos estudantes com deficiência
em todos os programas da Educação Integral.
Instituir o atendimento do Programa Superar junto ao AEE nas escolas municipais de
Belo Horizonte.
Elaborar de proposta inclusiva de Educação Ambiental que atenda aos surdos por meio
de Libras em parceria com outros órgãos municipais.
Elaborar de proposta inclusiva de Educação Ambiental no que tange à contextualização
do meio ambiente na vivência sensorial para o cego em parceria com outros órgãos
municipais.
Elaborar de proposta inclusiva de Educação Ambiental considerando-se adequações de
acessibilidade para pessoas em cadeira de rodas e pessoas com mobilidade reduzida
em parceria com outros órgãos municipais.

Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Curto

SMED

Curto

SMED

Curto
Curto
Curto

SMED
SMED
SMED

Curto

SMED

Curto

SMED

Médio

SMED

Curto

SMEL

SMED

Curto

SMMA

SMASAC/
SMED

Curto

SMMA

SMASAC/
SMED

Curto

SMMA

SMASAC/
SMED

Quadro 7: Ações do Eixo Trabalho e Emprego
6. EIXO TRABALHO E EMPREGO
6.1.
Qualificação e Inserção no mercado de trabalho
Nº

Ação
Intermediação e encaminhamento de Pessoas com Deficiência às vagas de emprego
por meio do Sistema Nacional de Emprego - SINE Municipal e PROMETI.
Ofertar vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência por meio do SINE Municipal.
Ofertar vagas em cursos de qualificação no âmbito da Subsecretaria de Trabalho e
Emprego para Pessoas com Deficiência.
Realizar oficinas de orientação com temáticas voltadas para o Mundo do Trabalho para
Pessoas com Deficiência.

94
95
96
97
98

Estabelecer projeto intersetorial para preparação e inserção no mercado de trabalho.

99
Executar o Programa de Promoção ao Adolescente Trabalhador.
100 Executar o Programa de Integração ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS.
101 Executar o Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda.

Prazo

Órgão
Responsável

Curto

SMDE/SUTE

Curto

SMDE/SUTE

Curto

SMDE/SUTE

Curto

SMDE/SUTE

Curto

SMED

Permanente
Permanente
Permanente

SMASAC
SMASAC
SMASAC

Prazo

Órgão
Responsável

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Órgãos
Parceiros

SUTE /
SMASAC

Quadro 8: Ações do Eixo Assistência Social
7. EIXO ASSISTÊNCIA SOCIAL
7.1.
Proteção Social Básica
Nº
102
103
104
105
106

Ação
Executar o Serviço de Proteção Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e
Idosa/ Programa “Mala Lúdica”.
Executar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF/ CRAS.
Executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças,
Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos – SCFV.
Executar o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com
Deficiência e Idosa, por meio do Programa Maior Cuidado.
Executar o Serviço de Proteção Social Básica Regional.

Órgãos
Parceiros

7.2.
Nº

Proteção Social Especial
Prazo

Órgão
Responsável

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente
Curto

SMASAC
SMASAC

Ação

107
108
109
110
111
112
113
114
115

Executar o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e
suas Famílias/ Centro Dia.
Executar o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e
suas Famílias/ Atendimento em domicílio.
Executar o Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para Pessoa
com Deficiência.
Executar o Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Pessoa com
Deficiência.
Executar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado as famílias e Indivíduos –
PAEFI/ CREAS.
Executar o Serviço de Proteção aos Adolescentes em cumprimento de Medidas
Socioeducativas – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade/ CREAS.
Executar o Serviço Especializado em Abordagem Social, referenciado nos Centro POP
ou nos CREAS.
Executar o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua/Centro POP.
Executar o Serviço de Acolhimento Institucional para crianças, adolescentes e jovens.

Órgãos
Parceiros

Quadro 9: Ações do Eixo Educação Permanente
8. EIXO EDUCAÇÃO PERMANENTE
8.1.
Formação de Agentes Públicos
Nº

Ação

116 Formalizar parceria para oferta de pós-graduação na área da inclusão escolar.
117 Elaborar e executar o plano de formação continuada de profissionais da educação.
Estabelecer parceria com instituições especializadas para capacitação continuada dos
118
trabalhadores do SUAS em técnicas de comunicação inclusivas.

Órgão
Responsável
Curto
SMED
Permanente
SMED
Prazo

Permanente

SMASAC

Órgãos
Parceiros

Nº

Ação

Apoiar as respectivas equipes técnicas dos Programas de Promoção do Esporte no
119 processo de formação continuada dos profissionais, garantindo o conteúdo de esporte e
atividade física inclusiva para pessoas com deficiência.
Capacitar as equipes de trabalho dos demais programas e projetos da SMEL para
120
atendimento de pessoas com deficiência numa perspectiva inclusiva.
Realizar formação de agentes públicos quanto a metodologia de trabalho do Programa
121
Superar e possíveis interfaces Intersetoriais.
Garantir a formação continuada dos profissionais do Programa Superar no âmbito das
122 políticas públicas de esporte e nas áreas do conhecimento científico voltadas as
pessoas com deficiência.
Viabilizar intercâmbios nacionais e internacionais aos profissionais ligados aos
123
programas que atendem pessoas com deficiência.
Viabilizar intercâmbios nacionais e internacionais aos profissionais do Programa Superar
124
com temáticas vinculadas ao desporto paralímpico e paradesporto.
Realizar cursos de capacitação de Conselheiros Municipais com conteúdo específico
125
sobre a população com deficiência.
126 Realizar cursos de formação em Direitos e Cidadania para agentes públicos.
Realizar cursos de formação de atores de atendimento e defesa do Sistema de Garantia
127 de Direitos sobre conteúdo básico sobre os direitos das crianças e adolescentes com
deficiência.
Construir o Programa de Formação de gestores, servidores e estagiários para a inclusão
128
de pessoas com deficiência.
Operacionalizar o Programa de formação e qualificação de servidores e agentes
129
públicos para inclusão de pessoas com deficiência.
Construir e disponibilizar conteúdo para sensibilização para a temática da Inclusão da
130
pessoa com deficiência na plataforma EAD da PBH.
131 Realizar cursos e oficinas de formação em Libras para servidores da PBH.
Capacitar equipes técnicas para desenvolver projetos que contemplem o conceito de
132
acessibilidade universal, em atendimento à legislação vigente e às melhores práticas.

Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Curto

SMEL

Curto

SMEL

Permanente

SMEL

Permanente

SMEL

Médio

Todos

Curto

SMEL

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Permanente

SMASAC

Curto

SUGESP

SMASAC

Médio

SUGESP

SMASAC

Médio

SUGESP

SMASAC

Médio

SMASAC

SUGESP

Curto

BHTRANS

Nº
133
134
135

136

137
138
139
140
141
142
143
144
145

Ação
Capacitar equipes de fiscalização e obras para cobrar o cumprimento da aplicação de
requisitos legais vigentes aos projetos públicos.
Capacitar equipe para auditoria de acessibilidade universal em projetos e obras de
transporte urbano.
Promover treinamento contínuo dos operadores do transporte público e escolar,
abordando os conteúdos de segurança de trânsito, acessibilidade, atendimento ao
usuário, procedimentos operacionais e condução inadequada (medida transversal geral).
Capacitar o quadro de Agentes para atuar também na fiscalização e operação do
espaço viário destinado à circulação de bicicletas (“Agente Pedala BH”) e a questões
ligadas à acessibilidade (medida transversal).
Capacitar profissionais da área responsável em manutenção de equipamentos sobre as
especificidades de equipamentos para diagnóstico e assistência à Pessoa com
Deficiência.
Capacitação dos profissionais dos creabs para prestar assistência em reabilitação
intelectual.
Capacitação dos profissionais do CER que atender a modalidade de reabilitação
auditiva para prestar assistência integral.
Capacitação dos profissionais educadores físicos em atividades para Pessoas com
Deficiência.
Capacitação instrumental em Libras.
Capacitação dos profissionais do nasf para prestar assistência em reabilitação
intelectual.
Capacitação das equipes de saúde para o atendimento às pessoas com deficiência
intelectual.
Capacitação e sensibilização das equipes de saúde para adaptação no processo de
trabalho para o atendimento da PCD (contato presencial para aviso de consultas,
exames, acolhimento, ambiência).
Matriciamento pelos profissionais do PSE aos monitores escolares para contribuir na
relação e interação com as PCD nas escolas.

Prazo

Órgão
Responsável

Curto

BHTRANS

Curto

BHTRANS

Permanente

BHTRANS

Curto

BHTRANS

Médio

SMSA

Curto

SMSA

Curto

SMSA

Médio

SMSA

Médio

SMSA

Curto

SMSA

Curto

SMSA

Curto

SMSA

Curto

SMSA

Órgãos
Parceiros

8.2.

Formação da Sociedade Civil

Nº

Ação

146 Realizar cursos de formação em Direitos e Cidadania para sociedade civil.
Apoiar iniciativas gratuitas de formação em Direitos e Cidadania promovidas por
147
organizações parceiras.
Incluir a articulação intersetorial entre as atribuições dos profissionais dos setores de
148
entrega à população.

Órgão
Responsável
Permanente
SMASAC
Prazo

Permanente

SMASAC

Curto

SMED

Órgãos
Parceiros

Quadro 10: Ações do Eixo Sistematização e Organização da Política Pública
9. EIXO SISTEMATIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA
9.1.

Regulação

Nº

Ação

Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros
SMPU

149

Propor a revisão de instruções normativas, bem como a criação de instruções sobre
acessibilidade buscando-se garantir os direitos das pessoas com deficiência.

Médio

SMASAC

150

Referenciar as reclamações junto à Ouvidoria Municipal referentes às políticas para
pessoas com deficiência para acompanhamento e monitoramento pela DPPD.

Curto

CTGM /
SMASAC

151

Propor um mecanismo de encaminhamento e acompanhamento dos fluxos referentes
ao Sistema de Garantia de Direitos.

Curto

SMASAC

Mesa
Permanente
de Diálogo

Curto

SMASAC

Todos

Médio

SMASAC

Todos

9.2.

Monitoramento e Avaliação

Implantar uma linha de trabalho dentro do Observatório dos Direitos Humanos - ODH,
denominada de Observatório das Políticas para as Pessoas com Deficiência – OPcD
152
que possa subsidiar a criação de indicadores para o PPcD e gerar dados para
monitoramento e avaliação das políticas públicas.
153

Estabelecer uma base de dados unificada da PBH a partir da interlocução entre os
diversos sistemas disponíveis.

9.3.

Visibilidade, Sensibilização e Mobilização
Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Elaborar estratégia de divulgação das possibilidades de ocupação dos espaços
154 fechados para o BH é da Gente para apresentações culturais, de esporte e lazer pelas
pessoas com deficiência ao longo do ano.

Permanente

SMEL

SMASAC

Tematizar o Programa BH é da Gente em datas alusivas às pessoas com deficiência
155 com o intuito de dar visibilidade aos movimentos de inclusão, de promoção e defesa
dos direitos das pessoas com deficiência.

Permanente

SMEL /
SMASAC

Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos das pessoas
com deficiência.

Permanente

SMASAC

Nº

156

Ação

9.4.

Ações Intersetoriais

157

Implementar atendimento intersetorial para jovens e adultos com deficiência acima de
18 anos Oeste, Venda Nova e Centro-Sul.

Curto

SMED

158

Viabilizar a periodicidade da articulação na organização do trabalho dos setores da
política pública.

Curto

SMED

159

Organizar, sistematizar e articular informações sobre servidores públicos com
deficiência no âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte.

Curto

SUGESP /
SMASAC

Fazer gestão junto à PBH/SMSU e à PMMG para fiscalizar o uso das calçadas e
160 passeios, tanto quanto aos aspectos de posturas quanto de trânsito (medida
transversal).

Curto

BHTRANS

Promover o efetivo envolvimento dos órgãos competentes para a fiscalização e exigência
de tratamento/adequação das calçadas quando de sua danificação pelas concessionárias
161
de serviços públicos e por particulares, visando garantir melhores condições de conforto e
segurança nos caminhamentos dos pedestres (medida transversal).

Longo

BHTRANS

GMBH /
SMSU

Nº

Ação

Fazer gestão para viabilizar aplicação de subsídios e desonerações tributárias para
formulação de Política Tarifária que promova o desenvolvimento social e a inclusão
162
(esta medida está vinculada ao Eixo Acessibilidade Universal - Programa Inclusão
Social) (medida transversal).
Incluir a articulação intersetorial entre as atribuições dos profissionais dos setores de
163
entrega à população.
Viabilizar a periodicidade da articulação na organização do trabalho dos setores da
164
política pública.

Implementar atendimento intersetorial para jovens e adultos com deficiência acima de
165
18 anos Oeste, Venda Nova e Centro-sul.

Prazo

Órgão
Responsável

Curto

BHTRANS

Curto

Curto

Curto

Órgãos
Parceiros

SMED

SMSA/
SMASAC /
SMEL/SMC

SMED

SMSA/
SMASAC/
SMEL/SMC

SMED

SMOBI/
SMSA/
SMASAC/
SMEL/SMC

Quadro 11: Ações do Eixo Cultura
10. CULTURA
10.1. Acesso aos eventos, serviços e equipamentos culturais
Nº

Ação

Implementar as diretrizes e realizar continuamente as ações propostas pela comissão de
acesibilidade nos equipamentos culturais do órgão gestor.
Elaborar diagnóstico da infraestrutura física, mobiliário, equipamentos, softwares e
demais aparatos técnicos, bem como das potencialidades de acessibilidade, e garantir
167 que as pessoas com deficiência tenham acesso aos produtos artísticos e culturais,
protegidos, promovidos e apoiados em cada projeto ou equipamento da Fundação
Municipal de Cultura, por meio da implantação do desenho universal.
166

Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Médio

SMC e FMC

SMASAC

SMC e FMC

SMASAC
e
SUDECAP

Médio

Nº

168

169
170
171
172
173
174

Ação
Implantar uma política permanente de formação específica para a acessibilidade,
especialmente para pessoas com deficiência, com a participação de servidores e
sociedade civil com a participação em cursos, seminários, palestras e demais eventos
relevantes no setor.
Fomentar cooperações técnicas com instituições especializadas na área de
acessibilidade para prover formação específica para agentes públicos, para a inclusão
plena e qualificada das pessoas com deficiência, a exemplo dos cursos de Libras.
Oferecer, regularmente, cursos e oficinas de qualificação para atender às demandas dos
públicos centros culturais.
Ampliar a disponibilização de intérpretes de Libras em programações artísticas
promovidas ou apoiadas pela PBH, a exemplo dos festivais.
Condicionar a aprovação de projetos na Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC) ao
planejamento de estratégias que promovam a acessibilidade.
Ampliar ações que promovam a acessibilidade na rede de bibliotecas públicas ligadas à
FMC.
Ampliar ações que promovam a acessibilidade nos projetos de formação cultural e
artística promovidas pelas SMC e pela FMC.

Prazo

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Médio

SMC e FMC

SMASAC
e SMED

Médio

SMC e FMC

SMASAC
e SMPOG

Curto

SMC e FMC

SMASAC
e SMED

Curto

SMC e FMC

SMASAC

Curto

SMC e FMC

SMASAC

Curto

SMC e FMC

Curto

SMC e FMC

SMASAC
e SMED
SMASAC
e SMED

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Pessoas com Deficiência – PPcD constituiu
uma estratégia de orientação da abordagem dessa temática nos diversos setores da PBH. Alinhar
conceitos, provocar discussões, debates, refletir sobre possibilidades de ações, trocar
experiências, enfim, essa foi uma tônica permanente no processo de elaboração deste plano.
Reunir um conjunto de ações tão amplo, ainda que possamos sentir falta de algumas outras
possibilidades, é um imenso passo para se identificar o que a cidade oferece em termos de
políticas públicas, o que ainda carece e o que precisa ser aprimorado.
Além disso, monitorar e avaliar tais processos significa objetivar e alimentar um sistema de
informações estratégicas que possam facilitar as tomadas de decisões dos gestores públicos, com
vistas a transformar a realidade da cidade objetivando a qualificação dos serviços e ampliação dos
atendimentos.
Desse modo a Prefeitura de Belo Horizonte convoca a população de Belo Horizonte a se apropriar
do PPcD e acompanhar os processos e esforços necessários para promover uma cidade
verdadeiramente de todos.
O empenho da equipe de elaboração e dos responsáveis por cada Pasta em oferecer um plano
que possa efetivamente ser concretizado, ao invés de criar expectativas que não podem ser
garantidas neste momento, considerando-se as diversas variáveis e o contexto econômico pelo
qual o país passa, foi extremamente importante para se estabelecer uma proposta objetiva e
palpável.
É com muito orgulho que a Prefeitura de Belo Horizonte apresenta este Plano com a intenção de
que ele que possa ser o ponto de partida para orientar uma nova visão sobre as políticas para as
pessoas com deficiência e ser um catalizador da efetivação dos seus direitos.
Urge ressaltar que o conjunto de metas previsto no PPcD pretende satisfazer as necessidades
básicas essenciais para o pleno exercício da cidadania, através das Políticas Públicas que serão
desenvolvidas por meio das ações propostas.
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