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LEI Nº 7.070,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1982.

Dispõe sobre pensão especial para os deficientes físicos 

que especifica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e in-

transferível, aos portadores da deficiência física conhecida como “Síndrome da Talidomida” que a 

requererem, devida a partir da entrada do pedido de pagamento no Instituto Nacional de Previdên-

cia Social - INPS.

§ 1º O valor da pensão especial, reajustável a cada ano posterior à data da concessão segun-

do o índice de Variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, será calculado, em 

função dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência resultante da deformidade 

física, à razão, cada um, de metade do maior salário mínimo vigente no País.

§ 2º Quanto à natureza, a dependência compreenderá a incapacidade para o trabalho, para a 

deambulação, para a higiene pessoal e para a própria alimentação, atribuindo-se a cada uma 1 (um) 

ou 2 (dois) pontos, respectivamente, conforme seja o seu grau parcial ou total.

Art. 2º A percepção do benefício de que trata esta Lei dependerá unicamente da apresenta-

ção de atestado médico comprobatório das condições constantes do artigo anterior, passado por 

junta médica oficial para esse fim constituída pelo Instituto Nacional de Previdência Social, sem 

qualquer ônus para os interessados.

Art. 3º A pensão especial de que trata esta Lei, ressalvado o direito de opção, não é acumu-

lável com rendimento ou indenização que, a qualquer título, venha a ser pago pela União a seus be-

neficiários, salvo a indenização por dano moral concedida por lei específica.

§ 1º O benefício de que trata esta Lei é de natureza indenizatória, não prejudicando even-

tuais benefícios de natureza previdenciária, e não poderá ser reduzido em razão de eventual aqui-

sição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho, ocorridas após 

a sua concessão.

§ 2º O beneficiário desta pensão especial, maior de trinta e cinco anos, que necessite de as-

sistência permanente de outra pessoa e que tenha recebido pontuação superior ou igual a seis, con-

forme estabelecido no § 2º do art. 1º desta Lei, fará jus a um adicional de vinte e cinco por cento so-

bre o valor deste benefício.
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§ 3º Sem prejuízo do adicional de que trata o § 2º, o beneficiário desta pensão especial fará 

jus a mais um adicional de trinta e cinco por cento sobre o valor do benefício, desde que com-

prove pelo menos:

I – vinte e cinco anos, se homem, e vinte anos, se mulher, de contribuição para a Pre-

vidência Social;

II – cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, ou cinqüenta anos de idade, se mulher, e 

contar pelo menos quinze anos de contribuição para a Previdência Social.

Art 4º A pensão especial será mantida e paga pelo Instituto Nacional de Previdência Social, 

por conta do Tesouro Nacional.

Parágrafo único - O Tesouro Nacional porá à disposição da Previdência Social, à conta de 

dotações próprias consignadas no Orçamento da União, os recursos necessários ao pagamento da 

pensão especial, em cotas trimestrais, de acordo com a programação financeira da União.

Art. 4º A. Ficam isentos do imposto de renda a pensão especial e outros valores recebidos 

em decorrência da deficiência física de que trata o caput do art. 1º desta Lei, observado o disposto 

no art. 2º desta Lei, quando pagos ao seu portador.

Parágrafo único. A documentação comprobatória da natureza dos valores de que trata o 

caput deste artigo, quando recebidos de fonte situada no exterior, deve ser traduzida por tradu-

tor juramentado.

Art 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 20 de dezembro de 1982; 161º da Independência e 94º da República.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.1982
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LEI Nº 7.853,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1989.

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, 

sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - 

Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 

disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos in-

dividuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos 

termos desta Lei.

§ 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igual-

dade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, 

do bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito.

§ 2º As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações gover-

namentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que 

lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a 

matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade.

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência 

o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 

lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 

Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos 

assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 

outras, as seguintes medidas:

I - na área da educação:

a)  a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade edu-

cativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supleti-

va, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de 

diplomação próprios;
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b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas;

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento pú-

blico de ensino;

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, 

em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual 

ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência;

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais 

educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo;

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e parti-

culares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema 

regular de ensino;

II - na área da saúde:

a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 

aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpé-

rio, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do 

feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao 

encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência;

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho 

e de trânsito, e de tratamento adequado a suas vítimas;

c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação;

d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos 

de saúde públicos e privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas téc-

nicas e padrões de conduta apropriados;

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado;

f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de 

deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a 

integração social;

III - na área da formação profissional e do trabalho:

a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos servi-

ços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional;

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, 

inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não 

tenham acesso aos empregos comuns;

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e pri-

vado, de pessoas portadoras de deficiência;

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em 

favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e 

do setor privado, e que regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas 

ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência;
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IV - na área de recursos humanos:

a) a formação de professores de nível médio para a Educação Especial, de técnicos de 

nível médio especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores para for-

mação profissional;

b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhe-

cimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais 

das pessoas portadoras de deficiências;

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do 

conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência;

V - na área das edificações:

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das 

edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas por-

tadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a 

meios de transporte.

Art. 3º As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, indi-

viduais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propos-

tas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, 

pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, 

por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, 

entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pes-

soa com deficiência.

§ 1º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as 

certidões e informações que julgar necessárias.

§ 2º As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas 

dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão se 

utilizadas para a instrução da ação civil.

§ 3º Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser si-

gilo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 4º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompa-

nhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do in-

deferimento, e, salvo quando se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; 

feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em jul-

gado da sentença.

§ 5º Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes nas 

ações propostas por qualquer deles.

§ 6º Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos co-legitimados pode as-

sumir a titularidade ativa.

Art. 4º A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de 

haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legi-

timado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
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§ 1º A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao du-

plo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.

§ 2º Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, po-

derá recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público.

Art. 5º O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou indivi-

duais, em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas.

Art. 6º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, 

de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perí-

cias, no prazo que assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 1º Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério Público da inexistência 

de elementos para a propositura de ação civil, promoverá fundamentadamente o arquivamento do 

inquérito civil, ou das peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as res-

pectivas peças, em 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, de-

liberando a respeito, conforme dispuser seu Regimento.

§ 2º Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Públi-

co designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

Art. 7º Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta Lei, no que couber, os dispositivos da 

Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa:

I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar ins-

crição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou pri-

vado, em razão de sua deficiência;

II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou empre-

go público, em razão de sua deficiência;

III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência;

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hos-

pitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência;

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação ci-

vil a que alude esta Lei;

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil 

pública objeto desta Lei, quando requisitados.

§ 1º Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a 

pena é agravada em 1/3 (um terço).

§ 2º A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, 

de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a respon-

sabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados.

§ 3º Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiên-

cia em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados.

§ 4º Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada 

em 1/3 (um terço).
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Art. 9º A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas porta-

doras de deficiência tratamento prioritário e apropriado, para que lhes seja efetivamente ensejado 

o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social.

§ 1º Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação, coordenada e integrada, dos 

órgãos da Administração Pública Federal, e incluir-se-ão em Política Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos su-

jeitos a prazos e objetivos determinados.

§ 2º Ter-se-ão como integrantes da Administração Pública Federal, para os fins desta Lei, 

além dos órgãos públicos, das autarquias, das empresas públicas e sociedades de economia mista, 

as respectivas subsidiárias e as fundações públicas.

Art. 10º A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes 

a pessoas portadoras de deficiência caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presi-

dência da República.

Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este artigo caberá formular a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir 

as instruções superiores que lhes digam respeito, com a cooperação dos demais órgãos públicos.

Art. 11º (Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)

Art. 12º Compete à Corde:

I - coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portado-

ras de deficiência;

II - elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para a 

Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências ne-

cessárias a sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as 

pertinentes a recursos e as de caráter legislativo;

III - acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, 

programas e projetos mencionados no inciso anterior;

IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos re-

cursos respectivos;

V - manter, com os Estados, Municípios, Territórios, o Distrito Federal, e o Ministério Pú-

blico, estreito relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à inte-

gração social das pessoas portadoras de deficiência;

VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fa-

tos que constituam objeto da ação civil de que esta Lei, e indicando-lhe os elemen-

tos de convicção;

VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais ór-

gãos da Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integra-

ção da Pessoa Portadora de Deficiência;

VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa 

portadora de deficiência, visando à conscientização da sociedade.
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Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a 

Corde recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como 

considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração so-

cial das pessoas portadoras de deficiência.

Art. 13º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)

Art. 14º (Vetado).

Art. 15º Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta Lei, será reestruturada a 

Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, e serão instituídos, no Ministério do 

Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social, órgãos encar-

regados da coordenação setorial dos assuntos concernentes às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 16º O Poder Executivo adotará, nos 60 (sessenta) dias posteriores à vigência desta Lei, 

as providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da Corde, como aquelas 

decorrentes do artigo anterior.

Art. 17º Serão incluídas no censo demográfico de 1990, e nos subseqüentes, questões con-

cernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento atuali-

zado do número de pessoas portadoras de deficiência no País.

Art. 18º Os órgãos federais desenvolverão, no prazo de 12 (doze) meses contado da publica-

ção desta Lei, as ações necessárias à efetiva implantação das medidas indicadas no art. 2º desta Lei.

Art. 19º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de outubro de 1989; 168º da Independência e 101º da República.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.10.1989
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LEI Nº 8.686,
DE 20 DE JULHO DE 1993.

Dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos deficientes físicos portadores 

da Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A partir de 1º de maio de 1993, o valor da pensão especial instituída pela Lei nº 7.070, 

de 20 de dezembro de 1982, será revisto, mediante a multiplicação do número total de pontos indi-

cadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física, constante do pro-

cesso de concessão, pelo valor de Cr$ 3.320.000,00 (três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros).

Parágrafo único. O valor da pensão de que trata esta Lei não será inferior a um salário mínimo.

Art. 2º A partir da competência de junho de 1993, o valor da pensão de que trata esta Lei será 

reajustado nas mesmas épocas e segundo os mesmos índices aplicados aos benefícios de presta-

ção continuada mantidos pela Previdência Social.

Art. 3º Os portadores da “Síndrome de Talidomida” terão prioridade no fornecimento de apa-

relhos de prótese, órtese e demais instrumentos de auxílio, bem como nas intervenções cirúrgicas e 

na assistência médica fornecidas pelo Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de julho de 1993; 172º da Independência e 105º da República.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.7.1993
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LEI Nº 8.687,
DE 20 DE JULHO DE 1993.

Retira da incidência do Imposto de Renda benefícios percebidos por deficientes mentais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Não se incluem entre os rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda e pro-

ventos de qualquer natureza as importâncias percebidas por deficientes mentais a título de pensão, 

pecúlio, montepio e auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência social ou 

de entidades de previdência privada.

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se deficiente mental a pessoa 

que, independentemente da idade, apresenta funcionamento intelectual subnormal com origem 

durante o período de desenvolvimento e associado à deterioração do comportamento adaptativo.

Art. 2º A isenção do Imposto de Renda conferida por esta Lei não se comunica aos rendimen-

tos de deficientes mentais originários de outras fontes de receita, ainda que sob a mesma denomi-

nação dos benefícios referidos no artigo anterior.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 20 de julho de 1993, 172º da Independência e 105º da República.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.7.1993
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LEI Nº 8.742,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade So-

cial não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 2º A assistência social tem por objetivos:

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da in-

cidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua inte-

gração à vida comunitária; e

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família;

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva 

das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;
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III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 

provisões socioassistenciais.

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma 

integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender 

contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais.

Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucra-

tivos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários 

abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.

§ 1º São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e plane-

jada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social 

básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social 

e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 18.

§ 2º São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimen-

to dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, 

dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as delibe-

rações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.

§ 3º São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a de-

fesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cida-

dania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de di-

reitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as 

deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de renta-

bilidade econômica;

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas;

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e ser-

viços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer na-

tureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
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V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem 

como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

SEÇÃO II
Das Diretrizes

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Muni-

cípios, e comando único das ações em cada esfera de governo;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social 

em cada esfera de governo.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO

Art. 6º A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de siste-

ma descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com 

os seguintes objetivos:

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre 

os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva;

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assis-

tência social, na forma do art. 6º-C;

III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, ma-

nutenção e expansão das ações de assistência social;

IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais;

V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social;

VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e

VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.

§ 1º As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à materni-

dade, à infância, à adolescência e à velhice e, como base de organização, o território.

§ 2º O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência 

social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei.

§ 3º A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do De-

senvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da as-

sistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários;
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II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por obje-

tivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direi-

to, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 

para o enfrentamento das situações de violação de direitos.

Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência 

social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território.

Art. 6º-B. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de 

forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência 

social vinculadas ao Suas, respeitadas as especificidades de cada ação.

§ 1º A vinculação ao Suas é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Com-

bate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial.

§ 2º Para o reconhecimento referido no § 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos:

I - constituir-se em conformidade com o disposto no art. 3º;

II - inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal, na forma do art. 9º;

III - integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso XI do art. 19.

§ 3º As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas celebrarão convênios, 

contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, 

pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade 

instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.

§ 4º O cumprimento do disposto no § 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social.

Art. 6º-C. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de 

Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência So-

cial (Creas), respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata 

o art. 3º desta Lei.

§ 1º O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores 

índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu 

território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de prote-

ção social básica às famílias.

§ 2º O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, des-

tinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal 

ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da pro-

teção social especial.

§ 3º Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que 

possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os servi-

ços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

Art. 6º-D. As instalações dos Cras e dos Creas devem ser compatíveis com os serviços ne-

les ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e 

atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas 

e com deficiência.
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Art. 6º-E. Os recursos do cofinanciamento do Suas, destinados à execução das ações conti-

nuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem 

as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual 

apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS.

Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias 

e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser ga-

rantidas aos usuários, conforme deliberações do CNAS.

Art. 7º As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações de assistência 

social, observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que 

trata o art. 17 desta lei.

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os princípios e diretri-

zes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de Assistência Social.

Art. 9º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia 

inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social 

do Distrito Federal, conforme o caso.

§ 1º A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades 

com atuação em mais de um município no mesmo Estado, ou em mais de um Estado ou Distrito Federal.

§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do 

Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento.

§ 3º (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009)

§ 4º As entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de seus direitos re-

ferentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e do 

Distrito Federal.

Art. 10º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com 

entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os Planos aprovados pelos res-

pectivos Conselhos.

Art. 11º As ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma 

articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos 

programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Art. 12º Compete à União:

I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada defini-

dos no art. 203 da Constituição Federal;

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os servi-

ços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional;

III - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às ações assis-

tenciais de caráter de emergência.

IV - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar Es-

tados, Distrito Federal e Municípios para seu desenvolvimento.

Art. 12º-A. A União apoiará financeiramente o aprimoramento à gestão descentralizada 

dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão 
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Descentralizada (IGD) do Sistema Único de Assistência Social (Suas), para a utilização no âmbito 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras ações a serem 

definidas em regulamento, a:

I - medir os resultados da gestão descentralizada do Suas, com base na atuação do gestor 

estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento 

dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articu-

lação intersetorial;

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do 

Distrito Federal do Suas; e

III - calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de 

apoio financeiro à gestão do Suas.

§ 1º Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Suas, aferidos na forma de 

regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a tí-

tulo de apoio financeiro.

§ 2º As transferências para apoio à gestão descentralizada do Suas adotarão a sistemática do 

Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no art. 8º da Lei no 10.836, de 

9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice.

§ 3º (VETADO).

§ 4º Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios 

e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio 

técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo 

e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Art. 13º Compete aos Estados:

I - destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pa-

gamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos 

pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social;

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os ser-

viços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou local;

III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais 

na prestação de serviços de assistência social;

V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal jus-

tifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar 

os Municípios para seu desenvolvimento.

Art. 14º Compete ao Distrito Federal:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de 

que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos de Assistência So-

cial do Distrito Federal;
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II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;

III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organi-

zações da sociedade civil;

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de as-

sistência social em âmbito local;

VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.

Art. 15º Compete aos Municípios:

I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais de 

que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de As-

sistência Social;

II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;

III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organi-

zações da sociedade civil;

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei.

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de as-

sistência social em âmbito local;

VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.

Art. 16º As instâncias deliberativas do Suas, de caráter permanente e composição paritária 

entre governo e sociedade civil, são:

I - o Conselho Nacional de Assistência Social;

II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social;

III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;

IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social.

Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assis-

tência social, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos 

materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselhei-

ros representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições.

Art. 17º Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão superior de 

deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal responsável 

pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presi-

dente da República, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.

§ 1º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 (dezoito) mem-

bros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da Administração Pública Fede-

ral responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os cri-

térios seguintes:

I - 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos Estados 

e 1 (um) dos Municípios;
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II - 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de 

organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos traba-

lhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal.

§ 2º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de seus inte-

grantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recon-

dução por igual período.

§ 3º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) contará com uma Secretaria Exe-

cutiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo.

§ 4º Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e IV do art. 16, com competência para acom-

panhar a execução da política de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, 

em consonância com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, 

de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios, mediante lei específica.

Art. 18º Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:

I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social;

II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada 

no campo da assistência social;

III - acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de 

assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

IV - apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de as-

sistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos 

Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal;

V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;

VI - a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, con-

vocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, 

que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para 

o aperfeiçoamento do sistema;

VII - (Vetado.)

VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encami-

nhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da 

Política Nacional de Assistência Social;

IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito 

Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais 

eqüitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração 

de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entida-

des e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias;

X - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o de-

sempenho dos programas e projetos aprovados;

XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fun-

do Nacional de Assistência Social (FNAS);
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XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) junto 

ao Conselho Nacional da Seguridade Social;

XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno;

XIV - divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as contas 

do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os respectivos pareceres emitidos.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009)

Art. 19º Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordena-

ção da Política Nacional de Assistência Social:

I - coordenar e articular as ações no campo da assistência social;

II - propor ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a Política Nacional de 

Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de elegi-

bilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, progra-

mas e projetos;

III - prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada defi-

nidos nesta lei;

IV - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto 

com as demais da Seguridade Social;

V - propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei;

VI - proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma 

prevista nesta lei;

VII - encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) re-

latórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos;

VIII - prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios 

e às entidades e organizações de assistência social;

IX - formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos huma-

nos no campo da assistência social;

X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e 

formulação de proposições para a área;

XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações 

de assistência social, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência so-

cial, bem como com os demais responsáveis pelas políticas sócio-econômicas seto-

riais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas;

XIII - expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistên-

cia Social (FNAS), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS);

XIV - elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) os pro-

gramas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistên-

cia Social (FNAS).

27Benefícios. Coletânea de Leis e Decretos para Pessoas com Deficiência



CAPÍTULO IV

DOS BENEFÍCIOS, DOS SERVIÇOS, 

DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO I
Do Benefício de Prestação Continuada

Art. 20º O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os 

filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa 

com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação ple-

na e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a fa-

mília cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qual-

quer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da 

pensão especial de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito 

do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada.

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedi-

mento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médi-

cos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica as-

segurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo 

que contar com tal estrutura.

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo requerente ou 

seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o 

deferimento do pedido.

§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão 

computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3º deste artigo.

§ 10º Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que 

produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
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§ 11º Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros 

elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilida-

de, conforme regulamento.

Art. 21º O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação 

da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições refe-

ridas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.

§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de 

atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de sus-

pensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência.

§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não 

impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento.

Art. 21º-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando 

a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreende-

dor individual.

§ 1º Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo 

e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário 

adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamen-

to do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiên-

cia e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21.

§ 2º A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do be-

nefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da remunera-

ção e do benefício.

SEÇÃO II
Dos Benefícios Eventuais

Art. 22º Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que in-

tegram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de 

nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

§ 1º A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em crité-

rios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.

§ 2º O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios dele participantes, 

poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a insti-

tuição de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para 

cada criança de até 6 (seis) anos de idade.

§ 3º Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos 

pelas Leis no 10.954, de 29 de setembro de 2004, e no 10.458, de 14 de maio de 2002. (Redação dada 

pela Lei nº 12.435, de 2011)
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SEÇÃO III
Dos Serviços

Art. 23º Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à 

melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os 

objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.

§ 1º O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais.

§ 2º Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de ampa-

ro, entre outros:

I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao dis-

posto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente);

II - às pessoas que vivem em situação de rua.

SEÇÃO IV
Dos Programas de Assistência Social

Art. 24º Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complemen-

tares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 

benefícios e os serviços assistenciais.

§ 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de 

Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para a 

inserção profissional e social.

§ 2º Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão de-

vidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 desta Lei.

Art. 24º-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que 

integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de pres-

tação continuada, nos Cras, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilida-

de social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito 

de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paif.

Art. 24º-B. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e In-

divíduos (Paefi), que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanha-

mento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços 

socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos.

Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paefi.

Art. 24º-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter 

intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, com-

preende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos 

para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho.

§ 1º O Peti tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes fe-

derados, com a participação da sociedade civil, e tem como objetivo contribuir para a retirada de 
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crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, ressal-

vada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

§ 2º As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os 

seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 

com a devida identificação das situações de trabalho infantil

SEÇÃO V
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza

Art. 25º Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investi-

mento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, ini-

ciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições 

gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente 

e sua organização social.

Art. 26º O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos 

de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação 

entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil.

CAPÍTULO V

DO FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 27º Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária (Funac), instituído pelo Decreto nº 91.970, 

de 22 de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 18 de dezembro de 1990, 

transformado no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Art. 28º O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta 

lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das demais 

contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

§ 1º Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela coordenação da Política de 

Assistência Social nas 3 (três) esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orienta-

ção e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social.

§ 2º O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 

publicação desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo Nacional de Assistência 

Social (FNAS).

§ 3º O financiamento da assistência social no Suas deve ser efetuado mediante cofinancia-

mento dos 3 (três) entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social 

ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, 

projetos e benefícios desta política.

Art. 28º-A. Constitui receita do Fundo Nacional de Assistência Social, o produto da alienação 

dos bens imóveis da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência.
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Art. 29º Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão au-

tomaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida que se 

forem realizando as receitas.

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos 

benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser repassados pelo Ministério da Pre-

vidência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção.

Art. 30º É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos re-

cursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de:

I - Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;

II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos 

de Assistência Social;

III - Plano de Assistência Social.

Parágrafo único. É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Dis-

trito Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assis-

tência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999.

Art. 30º-A. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais, no que 

couber, e o aprimoramento da gestão da política de assistência social no Suas se efetuam por meio 

de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante alocação de recursos 

próprios nesses fundos nas 3 (três) esferas de governo.

Parágrafo único. As transferências automáticas de recursos entre os fundos de assistência so-

cial efetuadas à conta do orçamento da seguridade social, conforme o art. 204 da Constituição Fede-

ral, caracterizam-se como despesa pública com a seguridade social, na forma do art. 24 da Lei Com-

plementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 30º-B. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos do respectivo 

Fundo de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e be-

nefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repas-

sador dos recursos.

Art. 30º-C. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência so-

cial dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente 

transferidor, anualmente, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo Conselho 

de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma de regulamento.

Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação 

dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de 

sua boa e regular utilização.
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CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 31º Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.

Art. 32º O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta 

lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projeto de lei dispondo so-

bre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência social do Ministério do Bem-Estar Social.

§ 1º O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de benefícios, servi-

ços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para a esfera municipal.

§ 2º O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará Comissão encarregada de elaborar o 

projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação das organizações dos usuá-

rios, de trabalhadores do setor e de entidades e organizações de assistência social.

Art. 33º Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da promulgação desta lei, fica extinto o 

Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), revogando-se, em conseqüência, os Decretos-Lei nºs 

525, de 1º de julho de 1938, e 657, de 22 de julho de 1943.

§ 1º O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Na-

cional de Assistência Social (CNAS) e a transferência das atividades que passarão à sua competên-

cia dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a assegurar não haja solução de continuidade.

§ 2º O acervo do órgão de que trata o caput será transferido, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

para o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que promoverá, mediante critérios e pra-

zos a serem fixados, a revisão dos processos de registro e certificado de entidade de fins filantró-

picos das entidades e organização de assistência social, observado o disposto no art. 3º desta lei.

Art. 34º A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela 

atualmente executadas diretamente no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 

visando à implementação do disposto nesta lei, por prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data da publicação desta lei.

Art. 35º Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da 

Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de prestação continuada de que trata 

esta lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo Federal, na for-

ma a ser estabelecida em regulamento.

Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de comprovação do 

direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em casos de curatela e tutela 

e o órgão de credenciamento, de pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos.

Art. 36º As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades 

na aplicação dos recursos que lhes foram repassados pelos poderes públicos terão a sua vinculação 

ao Suas cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.

Art. 37º O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento, pelo reque-

rente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, inclusive apre-

sentação da documentação necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em até quarenta e 

cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo.
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Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, 

aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na atualização do primeiro pa-

gamento de benefício previdenciário em atraso.

Art. 38º (Revogado pela Lei nº 12.435, de 2011)

Art. 39º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por decisão da maioria absoluta 

de seus membros, respeitados o orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Na-

cional de Assistência Social (FNAS), poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de 

renda mensal per capita definidos no § 3º do art. 20 e caput do art. 22.

Art. 40º Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta lei, extinguem-

-se a renda mensal vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral existentes no âmbito da Previ-

dência Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1º A transferência dos benefíciários do sistema previdenciário para a assistência social deve 

ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer a renda men-

sal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos re-

quisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 40º-A. Os benefícios monetários decorrentes do disposto nos arts. 22, 24-C e 25 des-

ta Lei serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível.

Art. 41º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 42º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 7 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.12.1998
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LEI Nº 8.899,
DE 29 DE JUNHO DE 1994.

Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência 

no sistema de transporte coletivo interestadual.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente ca-

rentes, no sistema de transporte coletivo interestadual.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a contar de 

sua publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de junho de 1994; 173º da Independência e 106º da República.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.6.1994.
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LEI Nº 8.989,
DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.

Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na 

aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, 

bem como por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 856, de 1995, 

que o Congresso Nacional aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, para os 

efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis de pas-

sageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil cen-

tímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a com-

bustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por (Vide art 

5º da Lei nº 10.690, de 16.6.2003)

I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua proprie-

dade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autoriza-

ção, permissão ou concessão do Poder Público e que destinam o automóvel à utilização 

na categoria de aluguel (táxi);

II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou concessão 

para exploração do serviço de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de 

continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo do 

veículo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);

III - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte 

público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem 

à utilização nessa atividade;

IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autis-

tas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;

V – (VETADO)

§ 1º Para a concessão do benefício previsto no art. 1º é considerada também pessoa porta-

dora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais seg-

mentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob 

a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, tri-

paresia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros 
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com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções.

§ 2º Para a concessão do benefício previsto no art. 1º é considerada pessoa portadora de de-

ficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snel-

len) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultâ-

nea de ambas as situações.

§ 3º Na hipótese do inciso IV, os automóveis de passageiros a que se refere o caput serão ad-

quiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica e, no caso dos interdi-

tos, pelos curadores.

§ 4º A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, nos termos da 

legislação em vigor e o Ministério da Saúde definirão em ato conjunto os conceitos de pessoas por-

tadoras de deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e estabelecerão as normas e requi-

sitos para emissão dos laudos de avaliação delas.

§ 5º Os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto que deixar de ser pago, em 

razão da isenção de que trata este artigo.

§ 6º A exigência para aquisição de automóveis equipados com motor de cilindrada não supe-

rior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, 

movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão não se aplica aos 

portadores de deficiência de que trata o inciso IV do caput deste artigo

Art. 2º A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o art. 1º desta Lei 

somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos.    

Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo aplica-se inclusive às aquisições 

realizadas antes de 22 de novembro de 2005.   

Art. 3º A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fa-

zenda, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta lei.

Art. 4º Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializa-

dos - IPI relativo:

I - às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetiva-

mente utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta Lei; e

II - ao imposto pago no desembaraço aduaneiro referente a automóveis de passageiros 

originário e procedente de países integrantes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, 

saído do estabelecimento importador de pessoa jurídica fabricante de automóveis da po-

sição 87.03 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI com 

a isenção de que trata o art. 1º.

Art. 5º O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que não sejam 

equipamentos originais do veículo adquirido.

Art. 6º A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei e da Lei nº 8.199, de 28 de ju-

nho de 1991, e da Lei nº 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes de 2 (dois) anos contados da data da 

sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos nos refe-

ridos diplomas legais acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na 

forma da legislação tributária
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Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o alienante ao pa-

gamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude ou 

falta de pagamento do imposto devido.

Art. 7º No caso de falecimento ou incapacitação do motorista profissional alcançado pelos 

incisos I e II do art. 1º desta lei, sem que tenha efetivamente adquirido veículo profissional, o direito 

será transferido ao cônjuge, ou ao herdeiro designado por esse ou pelo juízo, desde que seja moto-

rista profissional habilitado e destine o veículo ao serviço de táxi.

Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 790, de 29 

de dezembro de 1994.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até 31 de dezembro de 

1995. (Prorrogação de vigência Lei nº 13.146, de 2015)

Art. 10º Revogam-se as Leis nºs 8.199, de 1991, e 8.843, de 1994.

Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.2.1995 - edição extra
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DECRETO Nº 3.298,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999.

Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

consolida as normas de proteção, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência compreende 

o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos indivi-

duais e sociais das pessoas portadoras de deficiência.

Art. 2º Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 

trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transpor-

te, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 

que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fi-

siológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro 

do padrão considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, ape-

sar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 

com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao 

seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
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I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as defor-

midades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 

ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual 

entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 

somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; 

ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 

de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização da comunidade;

d) utilização dos recursos da comunidade;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer; e

h) trabalho;

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em conso-

nância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios;

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a 

plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto sócio-econômico e cultural;

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem 

às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decor-

rentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico; e

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de opor-

tunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem 

privilégios ou paternalismos.
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CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES

Art. 6º São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa por-

tadora de deficiência;

II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem 

assim com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta Política;

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em 

todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à 

edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, 

à cultura, ao esporte e ao lazer;

IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de 

implementação dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas;

V - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, 

proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho; e

VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiên-

cia, sem o cunho assistencialista.

CAPÍTULO IV

DOS OBJETIVOS

Art. 7º São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:

I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos 

os serviços oferecidos à comunidade;

II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de 

saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdên-

cia social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à 

eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social;

III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessi-

dades especiais da pessoa portadora de deficiência;

IV - formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência; e

V - garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializa-

do e de inclusão social.
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CAPÍTULO V

DOS INSTRUMENTOS

Art. 8º São instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência:

I - a articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham res-

ponsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, em nível fe-

deral, estadual, do Distrito Federal e municipal;

II - o fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento 

da pessoa portadora de deficiência;

III - a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de traba-

lho, em favor da pessoa portadora de deficiência, nos órgãos e nas entidades públi-

cos e privados;

IV - o fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de de-

ficiência, bem como a facilitação da importação de equipamentos; e

V - a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de deficiência.

CAPÍTULO VI

DOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS

Art. 9º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta deve-

rão conferir, no âmbito das respectivas competências e finalidades, tratamento prioritário e ade-

quado aos assuntos relativos à pessoa portadora de deficiência, visando a assegurar-lhe o pleno 

exercício de seus direitos básicos e a efetiva inclusão social.

Art. 10º Na execução deste Decreto, a Administração Pública Federal direta e indireta atuará 

de modo integrado e coordenado, seguindo planos e programas, com prazos e objetivos determina-

dos, aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE.

Art. 11º Ao CONADE, criado no âmbito do Ministério da Justiça como órgão superior de de-

liberação colegiada, compete:

I - zelar pela efetiva implantação da Política Nacional para Integração da Pessoa Por-

tadora de Deficiência;

II - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educa-

ção, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, po-

lítica urbana e outras relativas à pessoa portadora de deficiência;

III - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Ministério da 

Justiça, sugerindo as modificações necessárias à consecução da Política Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;

IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos di-

reitos da pessoa portadora de deficiência;
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V - acompanhar e apoiar as políticas e as ações do Conselho dos Direitos da Pessoa Por-

tadora de Deficiência no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade 

de vida da pessoa portadora de deficiência;

VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e 

à promoção dos direitos da pessoa portadora de deficiência;

VIII - aprovar o plano de ação anual da Coordenadoria Nacional para Integração da Pes-

soa Portadora de Deficiência - CORDE;

IX - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos 

da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; e

X - elaborar o seu regimento interno.

Art. 12º O CONADE será constituído, paritariamente, por representantes de instituições go-

vernamentais e da sociedade civil, sendo a sua composição e o seu funcionamento disciplinados 

em ato do Ministro de Estado da Justiça.

Parágrafo único. Na composição do CONADE, o Ministro de Estado da Justiça disporá so-

bre os critérios de escolha dos representantes a que se refere este artigo, observando, entre outros, 

a representatividade e a efetiva atuação, em nível nacional, relativamente à defesa dos direitos da 

pessoa portadora de deficiência.

Art. 13º Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos Estados, pelo Distrito Fe-

deral e pelos Municípios, que integrarão sistema descentralizado de defesa dos direitos da pessoa 

portadora de deficiência.

Art. 14º Incumbe ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos, a coordenação superior, na Administração Pública Federal, dos assuntos, das atividades 

e das medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência.

§ 1º No âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, compete à CORDE:

I - exercer a coordenação superior dos assuntos, das ações governamentais e das medidas 

referentes à pessoa portadora de deficiência;

II - elaborar os planos, programas e projetos da Política Nacional para Integração da Pes-

soa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua com-

pleta implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos 

financeiros e as de caráter legislativo;

III - acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Federal dos planos, 

programas e projetos mencionados no inciso anterior;

IV - manifestar-se sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de De-

ficiência, dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos;

V - manter com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e o Ministério Público, estrei-

to relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração das pes-

soas portadoras de deficiência;

VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos 

que constituam objeto da ação civil de que trata a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

e indicando-lhe os elementos de convicção;

45Benefícios. Coletânea de Leis e Decretos para Pessoas com Deficiência



VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais ór-

gãos da Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência; e

VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa 

portadora de deficiência, visando à conscientização da sociedade.

§ 2º Na elaboração dos planos e programas a seu cargo, a CORDE deverá:

I - recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas; e

II - considerar a necessidade de ser oferecido efetivo apoio às entidades privadas voltadas 

à integração social da pessoa portadora de deficiência.

CAPÍTULO VII

DA EQUIPARAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Art. 15º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal prestarão direta ou indi-

retamente à pessoa portadora de deficiência os seguintes serviços:

I - reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pes-

soa portadora de deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social;

II - formação profissional e qualificação para o trabalho;

III - escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios ne-

cessários, ou em estabelecimentos de ensino especial; e

IV - orientação e promoção individual, familiar e social.

Seção I
Da Saúde

Art. 16º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta res-

ponsáveis pela saúde devem dispensar aos assuntos objeto deste Decreto tratamento prioritário 

e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 

aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à 

nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto 

risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico, ao encaminhamento 

precoce de outras doenças causadoras de deficiência, e à detecção precoce das doenças 

crônico-degenerativas e a outras potencialmente incapacitantes;

II - o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes domésticos, de 

trabalho, de trânsito e outros, bem como o desenvolvimento de programa para tratamen-

to adequado a suas vítimas;

III - a criação de rede de serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em cres-

centes níveis de complexidade, voltada ao atendimento à saúde e reabilitação da pessoa 

portadora de deficiência, articulada com os serviços sociais, educacionais e com o trabalho;
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IV - a garantia de acesso da pessoa portadora de deficiência aos estabelecimentos de 

saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento sob normas técnicas e padrões 

de conduta apropriados;

V - a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao portador de deficiência grave 

não internado;

VI - o desenvolvimento de programas de saúde voltados para a pessoa portadora de deficiên-

cia, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a inclusão social; e

VII - o papel estratégico da atuação dos agentes comunitários de saúde e das equipes 

de saúde da família na disseminação das práticas e estratégias de reabilitação baseada 

na comunidade.

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, prevenção compreende as ações e medidas orientadas a 

evitar as causas das deficiências que possam ocasionar incapacidade e as destinadas a evitar sua 

progressão ou derivação em outras incapacidades.

§ 2º A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por equipe multi-

disciplinar de saúde, para fins de concessão de benefícios e serviços.

§ 3º As ações de promoção da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência deverão 

também assegurar a igualdade de oportunidades no campo da saúde.

Art. 17º É beneficiária do processo de reabilitação a pessoa que apresenta deficiência, qual-

quer que seja sua natureza, agente causal ou grau de severidade.

§ 1º Considera-se reabilitação o processo de duração limitada e com objetivo definido, desti-

nado a permitir que a pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental ou social funcional ótimo, 

proporcionando-lhe os meios de modificar sua própria vida, podendo compreender medidas visando a 

compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional e facilitar ajustes ou reajustes sociais.

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, toda pessoa que apresente redução funcional de-

vidamente diagnosticada por equipe multiprofissional terá direito a beneficiar-se dos processos de 

reabilitação necessários para corrigir ou modificar seu estado físico, mental ou sensorial, quando 

este constitua obstáculo para sua integração educativa, laboral e social.

Art. 18º Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa portadora de 

deficiência a concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais 

equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e 

inclusão da pessoa portadora de deficiência.

Art. 19º Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os elementos que per-

mitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa 

portadora de deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da 

mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social.

Parágrafo único. São ajudas técnicas:

I - próteses auditivas, visuais e físicas;

II - órteses que favoreçam a adequação funcional;

III - equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa porta-

dora de deficiência;
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IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou 

adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência;

V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar a au-

tonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência;

VI - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização para 

pessoa portadora de deficiência;

VII - equipamentos e material pedagógico especial para educação, capacitação e re-

creação da pessoa portadora de deficiência;

VIII - adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e 

a autonomia pessoal; e

IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia.

Art. 20º É considerado parte integrante do processo de reabilitação o provimento de me-

dicamentos que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem na limitação da incapa-

cidade, na reeducação funcional e no controle das lesões que geram incapacidades.

Art. 21º O tratamento e a orientação psicológica serão prestados durante as distintas fa-

ses do processo reabilitador, destinados a contribuir para que a pessoa portadora de deficiência 

atinja o mais pleno desenvolvimento de sua personalidade.

Parágrafo único. O tratamento e os apoios psicológicos serão simultâneos aos tratamen-

tos funcionais e, em todos os casos, serão concedidos desde a comprovação da deficiência ou 

do início de um processo patológico que possa originá-la.

Art. 22º Durante a reabilitação, será propiciada, se necessária, assistência em saúde men-

tal com a finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta prestação desenvolva ao máxi-

mo suas capacidades.

Art. 23º Será fomentada a realização de estudos epidemiológicos e clínicos, com perio-

dicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de defi-

ciências e incapacidades.

Seção II
Do Acesso à Educação

Art. 24º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta res-

ponsáveis pela educação dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto 

deste Decreto, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particu-

lares de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de ensino;

II - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de edu-

cação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino;

III - a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas pú-

blicas e privadas;

IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimentos pú-

blicos de ensino;
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V - o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando portador 

de deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por pra-

zo igual ou superior a um ano; e

VI - o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos demais edu-

candos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo.

§ 1º Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade de edu-

cação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessi-

dades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência.

§ 2º A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e individua-

lizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios.

§ 3º A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil, a partir de zero ano.

§ 4º A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada especiali-

zação, e adotará orientações pedagógicas individualizadas.

§ 5º Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser observa-

do o atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT re-

lativas à acessibilidade.

Art. 25º Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público 

ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas 

de apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em escolas especializa-

das exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades 

educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando.

Art. 26º As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar atendimento pedagógi-

co ao educando portador de deficiência internado nessas unidades por prazo igual ou superior a um 

ano, com o propósito de sua inclusão ou manutenção no processo educacional.

Art. 27º As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios 

necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional 

para realização das provas, conforme as características da deficiência.

§ 1º As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral do processo seletivo 

para ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior.

§ 2º O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, expedirá instruções para que 

os programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas re-

lacionados à pessoa portadora de deficiência.

Art. 28º O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou 

médio, de instituições públicas ou privadas, terá acesso à educação profissional, a fim de obter ha-

bilitação profissional que lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.

§ 1º A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos níveis bási-

co, técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho.

§ 2º As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão, obriga-

toriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de deficiência, condi-

cionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade.

49Benefícios. Coletânea de Leis e Decretos para Pessoas com Deficiência



§ 3º Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à pessoa por-

tadora de deficiência, em nível formal e sistematizado, aquisição de conhecimentos e habilidades 

especificamente associados a determinada profissão ou ocupação.

§ 4º Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional expedidos por institui-

ção credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o terri-

tório nacional.

Art. 29º As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços 

de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e 

de comunicação.

Seção III
Da Habilitação e da Reabilitação Profissional

Art. 30º A pessoa portadora de deficiência, beneficiária ou não do Regime Geral de Previdên-

cia Social, tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se a 

obter trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente.

Art. 31º Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possi-

bilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades la-

borativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no 

mercado de trabalho e participar da vida comunitária.

Art. 32º Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados dos re-

cursos necessários para atender toda pessoa portadora de deficiência, independentemente da ori-

gem de sua deficiência, desde que possa ser preparada para trabalho que lhe seja adequado e te-

nha perspectivas de obter, conservar e nele progredir.

Art. 33º A orientação profissional será prestada pelos correspondentes serviços de habilitação 

e reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades da pessoa portadora de deficiência, 

identificadas com base em relatório de equipe multiprofissional, que deverá considerar:

I - educação escolar efetivamente recebida e por receber;

II - expectativas de promoção social;

III - possibilidades de emprego existentes em cada caso;

IV - motivações, atitudes e preferências profissionais; e

V - necessidades do mercado de trabalho.

Seção IV
Do Acesso ao Trabalho

Art. 34º É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa portadora de 

deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime es-

pecial de trabalho protegido.
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Parágrafo único.  Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto no 

caput deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das cooperativas sociais de que 

trata a Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999.

Art. 35º São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência:

I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação tra-

balhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua 

concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais;

II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação tra-

balhista e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios especiais 

para sua concretização; e

III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma ou 

mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de economia 

familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal.

§ 1º As entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão intermediar a 

modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos II e III, nos seguintes casos:

I - na contratação para prestação de serviços, por entidade pública ou privada, da pessoa 

portadora de deficiência física, mental ou sensorial: e

II - na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação pro-

fissional de adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida de pro-

dução ou terapêutica.

§ 2º Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação de pes-

soa que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija condições especiais, tais 

como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho adequa-

do às suas especificidades, entre outros.

§ 3º Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas entre outros 

elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, senso-

riais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as barreiras da mobilidade e 

da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de normalidade.

§ 4º Considera-se oficina protegida de produção a unidade que funciona em relação de depen-

dência com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo desenvolver 

programa de habilitação profissional para adolescente e adulto portador de deficiência, provendo-o 

com trabalho remunerado, com vista à emancipação econômica e pessoal relativa.

§ 5º Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona em relação de depen-

dência com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo a integração 

social por meio de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto 

que devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, não possa desempenhar ativida-

de laboral no mercado competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção.

§ 6º O período de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto portador 

de deficiência em oficina protegida terapêutica não caracteriza vínculo empregatício e está condicio-

nado a processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento biopsicosocial da pessoa.
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§ 7º A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio ou contrato formal, 

entre a entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, no qual constará a re-

lação nominal dos trabalhadores portadores de deficiência colocados à disposição do tomador.

§ 8º A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva deverá promover, em 

parceria com o tomador de serviços, programas de prevenção de doenças profissionais e de re-

dução da capacidade laboral, bem assim programas de reabilitação caso ocorram patologias ou 

se manifestem outras incapacidades.

Art. 36º A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a 

cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pes-

soa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção:

I - até duzentos empregados, dois por cento;

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou

IV - mais de mil empregados, cinco por cento.

§ 1º A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, quando se tratar de 

contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato 

por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condi-

ções semelhantes.

§ 2º Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu curso de 

educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação 

ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Minis-

tério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de 

habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

§ 3º Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não 

tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exer-

cício da função.

§ 4º A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 2º e 3º deste artigo 

poderá recorrer à intermediação de órgão integrante do sistema público de emprego, para fins de 

inclusão laboral na forma deste artigo.

§ 5º Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática de fiscalização, 

avaliação e controle das empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que propi-

ciem estatísticas sobre o número de empregados portadores de deficiência e de vagas preenchi-

das, para fins de acompanhamento do disposto no caput deste artigo.

Art. 37º Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em con-

curso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo 

cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, 

concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face 

da classificação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número 

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente.

52



Art. 38º Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de:

I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e

II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato.

Art. 39º Os editais de concursos públicos deverão conter:

I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à 

pessoa portadora de deficiência;

II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, con-

forme a deficiência do candidato; e

IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da inscri-

ção, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 

como a provável causa da deficiência.

Art. 40º É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de deficiên-

cia em concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública Federal direta e indireta.

§ 1º No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de tratamento di-

ferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as 

condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

§ 2º O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização 

das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista 

da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do concurso.

Art. 41º A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais previs-

tas neste Decreto, participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos 

no que concerne:

I - ao conteúdo das provas;

II - à avaliação e aos critérios de aprovação;

III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e

IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

Art. 42º A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segun-

da, somente a pontuação destes últimos.

Art. 43º O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe mul-

tiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em 

questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de traba-

lho na execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habi-

tualmente utilize; e
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V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e 

a deficiência do candidato durante o estágio probatório.

Art. 44º A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador 

de deficiência obedecerá ao disposto no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 45º Serão implementados programas de formação e qualificação profissional volta-

dos para a pessoa portadora de deficiência no âmbito do Plano Nacional de Formação Profis-

sional - PLANFOR.

Parágrafo único. Os programas de formação e qualificação profissional para pessoa por-

tadora de deficiência terão como objetivos:

I - criar condições que garantam a toda pessoa portadora de deficiência o direito a re-

ceber uma formação profissional adequada;

II - organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa portadora de 

deficiência para a inserção competitiva no mercado laboral; e

III - ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de educação geral para 

fomentar o desenvolvimento harmônico da pessoa portadora de deficiência, assim 

como para satisfazer as exigências derivadas do progresso técnico, dos novos métodos 

de produção e da evolução social e econômica.

Seção V
Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer

Art. 46º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta res-

ponsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer dispensarão tratamento prioritá-

rio e adequado aos assuntos objeto deste Decreto, com vista a viabilizar, sem prejuízo de outras, 

as seguintes medidas:

I - promover o acesso da pessoa portadora de deficiência aos meios de comunicação social;

II - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante:

a) participação da pessoa portadora de deficiência em concursos de prêmios no 

campo das artes e das letras; e

b) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa portadora 

de deficiência;

III - incentivar a prática desportiva formal e não-formal como direito de cada um e o la-

zer como forma de promoção social;

IV - estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas entre a pessoa 

portadora de deficiência e suas entidades representativas;

V - assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos de en-

sino, desde o nível pré-escolar até à universidade;

VI - promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa portadora de deficiência 

na prática da educação física ministrada nas instituições de ensino públicas e privadas;

VII - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com informação ade-

quada à pessoa portadora de deficiência; e
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VIII - estimular a ampliação do turismo à pessoa portadora de deficiência ou com mo-

bilidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços 

adaptados de transporte.

Art. 47º Os recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura financiarão, entre outras 

ações, a produção e a difusão artístico-cultural de pessoa portadora de deficiência.

Parágrafo único. Os projetos culturais financiados com recursos federais, inclusive oriun-

dos de programas especiais de incentivo à cultura, deverão facilitar o livre acesso da pessoa por-

tadora de deficiência, de modo a possibilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais.

Art. 48º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, pro-

motores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer, devem concorrer técnica e finan-

ceiramente para obtenção dos objetivos deste Decreto.

Parágrafo único. Serão prioritariamente apoiadas a manifestação desportiva de rendimen-

to e a educacional, compreendendo as atividades de:

I - desenvolvimento de recursos humanos especializados;

II - promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, estaduais e locais;

III - pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação; e

IV - construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações desporti-

vas e de lazer.

CAPÍTULO VIII

DA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

Art. 49. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, respon-

sáveis pela formação de recursos humanos, devem dispensar aos assuntos objeto deste Decre-

to tratamento prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - formação e qualificação de professores de nível médio e superior para a educação 

especial, de técnicos de nível médio e superior especializados na habilitação e reabili-

tação, e de instrutores e professores para a formação profissional;

II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de recur-

sos humanos que atendam às demandas da pessoa portadora de deficiência; e

III - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do co-

nhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência.
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CAPÍTULO IX

DA ACESSIBILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL

Revogado pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

CAPÍTULO X

DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES

Art. 55º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Minis-

tério da Justiça, o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, sob a responsabilidade da 

CORDE, com a finalidade de criar e manter bases de dados, reunir e difundir informação sobre a si-

tuação das pessoas portadoras de deficiência e fomentar a pesquisa e o estudo de todos os aspec-

tos que afetem a vida dessas pessoas.

Parágrafo único. Serão produzidas, periodicamente, estatísticas e informações, podendo 

esta atividade realizar-se conjuntamente com os censos nacionais, pesquisas nacionais, regionais e 

locais, em estreita colaboração com universidades, institutos de pesquisa e organizações para pes-

soas portadoras de deficiência.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 56º A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, com base nas diretrizes e metas do 

Plano Plurianual de Investimentos, por intermédio da CORDE, elaborará, em articulação com ou-

tros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o Plano Nacional de Ações Integradas 

na Área das Deficiências.

Art. 57º Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, comissão es-

pecial, com a finalidade de apresentar, no prazo de cento e oitenta dias, a contar de sua constitui-

ção, propostas destinadas a:

I - implementar programa de formação profissional mediante a concessão de bolsas de 

qualificação para a pessoa portadora de deficiência, com vistas a estimular a aplicação 

do disposto no art. 36; e

II - propor medidas adicionais de estímulo à adoção de trabalho em tempo parcial ou em 

regime especial para a pessoa portadora de deficiência.
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Parágrafo único. A comissão especial de que trata o caput deste artigo será composta por 

um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:

I - CORDE;

II - CONADE;

III - Ministério do Trabalho e Emprego;

IV - Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e As-

sistência Social;

V - Ministério da Educação;

VI - Ministério dos Transportes;

VII - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; e

VIII - INSS.

Art. 58º A CORDE desenvolverá, em articulação com órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, programas de facilitação da acessibilidade em sítios de interesse histórico, turísti-

co, cultural e desportivo, mediante a remoção de barreiras físicas ou arquitetônicas que impeçam ou 

dificultem a locomoção de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 59º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,

Art. 60º Ficam revogados os Decretos nos 93.481, de 29 de outubro de 1986, 914, de 6 de 

setembro de 1993, 1.680, de 18 de outubro de 1995, 3.030, de 20 de abril de 1999, o § 2º do art. 141 

do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e o 

Decreto no 3.076, de 1º de junho de 1999.

Brasília, 20 de dezembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.1999
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DECRETO Nº 3.691,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.

Regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que dispõe sobre o transporte de 

pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere 

o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no 

art. 1º da Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, DECRETA:

Art. 1º As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros 

reservarão dois assentos de cada veículo, destinado a serviço convencional, para ocupação das pes-

soas beneficiadas pelo art. 1º da Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, observado o que dispõem as 

Leis nºs 7.853, de 24 de outubro de 1989, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.048, de 8 de novembro 

de 2000, e os Decretos nºs 1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

Art. 2º O Ministro de Estado dos Transportes disciplinará, no prazo de até trinta dias, o dis-

posto neste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000
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LEI Nº 10.182,
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001.

Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção 

do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados 

ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, reduz 

o imposto de importação para os produtos que especifica, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória 

nº 2.068-38, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio 

Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo 

único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º É restaurada a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com as altera-

ções determinadas pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar até 31 de de-

zembro de 2003.

§ 1º No período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 1999, a vigência da Lei nº 8.989, de 1995, 

observará as prescrições contidas no art. 2º da Lei nº 9.660, de 16 de junho de 1998.

§ 2º É mantida a isenção fiscal aos portadores de deficiência física na forma do art. 1º, inciso IV, 

da Lei nº 8.989, de 1995, para aquisição de veículos movidos a qualquer combustível.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, alterado pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 

de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de pas-

sageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE), de no mínimo quatro portas, in-

clusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável, quando adquiridos por:

Parágrafo único.  A exigência para aquisição de automóvel de quatro portas e de até 127 HP 

de potência bruta (SAE) não se aplica aos deficientes físicos de que trata o inciso IV do caput des-

te artigo.” (NR)

Art. 3º  A Lei nº 9.660, de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ................................

§ 2º  Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo os veículos componentes da frota 

das Forças Armadas, os de representação dos titulares dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e, conforme dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de ser-

viços públicos em faixas de fronteira e localidades desprovidas de abastecimento com combustíveis 

renováveis.” (NR)
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“Art. 2º  ................................

§ 3º  Fica excluído da obrigatoriedade prevista no caput deste artigo o veículo nacional des-

tinado ao integrante de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de delega-

ções especiais acreditadas junto ao Governo brasileiro, bem assim ao funcionário, perito, técnico 

ou consultor de representações de organismos internacionais ou regionais de caráter permanente, 

dos quais o Brasil seja membro, ou amparado por acordos internacionais celebrados pelo Brasil, 

observado o princípio da reciprocidade quando cabível, desde que de nacionalidade estrangeira 

e não possua residência permanente no Brasil.” (NR)

Art. 4º  O disposto no art. 2º desta Lei somente se aplica a partir de 1º de janeiro de 2000.

Art. 5º  O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, 

conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica reduzido em:

I – 40% (quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010;

II – 30% (trinta por cento) até 30 de novembro de 2010;

III – 20% (vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e

IV – 0% (zero por cento) a partir de 1º de junho de 2011.

§ 1º  O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos proces-

sos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:

I - veículos leves: automóveis e comerciais leves;

II - ônibus;

III - caminhões;

IV - reboques e semi-reboques;

V - chassis com motor;

VI - carrocerias;

VII - tratores rodoviários para semi-reboques;

VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;

IX - máquinas rodoviárias; e

X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos 

veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.

§ 2º  O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, e no De-

creto-Lei nº 666, de 2 de julho de 1969, não se aplica aos produtos importados nos termos deste 

artigo, objeto de declarações de importações registradas a partir de 7 de janeiro de 2000.

Art. 6º  A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de 

habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.

Parágrafo único.  A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à Secretaria 

de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, contendo:

I - comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições 

sociais federais;

II - cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

III - comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos rela-

cionados no inciso X do § 1º do artigo anterior, de que mais de cinqüenta por cento do 

seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses produtos, destinados à 
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montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X do citado § 1º e ao 

mercado de reposição.

Art. 7º  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.068-

37, de 27 de dezembro de 2000.

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Congresso Nacional, em 12 de fevereiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.2.2001
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LEI Nº 10.845,
DE 5 DE MARÇO DE 2004. 

Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional 

Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 

Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras 

de Deficiência - PAED, em cumprimento do disposto no inciso III do art. 208 da Constituição, com 

os seguintes objetivos:

I - garantir a universalização do atendimento especializado de educandos portadores de 

deficiência cuja situação não permita a integração em classes comuns de ensino regular;

II - garantir, progressivamente, a inserção dos educandos portadores de deficiência nas 

classes comuns de ensino regular.

Art. 2º Para os fins do disposto no art. 1º desta Lei, a União repassará, diretamente à unidade 

executora constituída na forma de entidade privada sem fins lucrativos que preste serviços gratuitos 

na modalidade de educação especial, assistência financeira proporcional ao número de educandos 

portadores de deficiência, conforme apurado no censo escolar realizado pelo Ministério da Educa-

ção no exercício anterior, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º O Conselho Deliberativo do FNDE expedirá as normas relativas aos critérios de alocação 

dos recursos, valores per capita, unidades executoras e caracterização de entidades, bem como as 

orientações e instruções necessárias à execução do PAED.

§ 2º A transferência de recursos financeiros, objetivando a execução do PAED, será efetivada 

automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante 

depósito em conta-corrente específica.

§ 3º (Revogado pela Lei nº 11.494, de 2007)

§ 4º Os recursos recebidos à conta do PAED deverão ser aplicados pela entidade executora 

em despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com os 

arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 3º Para os fins do disposto no art. 1º desta Lei e no art. 60 da Lei nº 9.394, de 20 de de-

zembro de 1996, é facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios prestar apoio técnico 

e financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que oferecem educação especial, na forma de:
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I - cessão de professores e profissionais especializados da rede pública de ensino, bem 

como de material didático e pedagógico apropriado;

II - repasse de recursos para construções, reformas, ampliações e aquisição de equipamentos;

III - oferta de transporte escolar aos educandos portadores de deficiência matriculados 

nessas entidades.

Parágrafo único. Os profissionais do magistério cedidos nos termos do caput deste artigo, 

no desempenho de suas atividades, serão considerados como em efetivo exercício no ensino fun-

damental público, para os fins do disposto no art. 7º da Lei nº9.424, de 24 de dezembro de 1996, 

que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério - FUNDEF.

Art. 4º O PAED será custeado por:

I - recursos consignados ao FNDE, observados os limites de movimentação e empenho e 

de pagamento da programação orçamentária e financeira;

II - doações realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas;

III - outras fontes de recursos que lhe forem especificamente destinadas.

Parágrafo único. Os recursos de que trata o inciso I deste artigo não excederão, por edu-

cando portador de deficiência, ao valor de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 9.424, de 24 de de-

zembro de 1996.

Art. 5º No exercício de 2003, os valores per capita de que trata o § 1º do art. 2º serão fixados 

em 2/12 (dois duodécimos) do calculado para o ano.

Art. 6º A prestação de contas dos recursos recebidos à conta do PAED, constituída dos do-

cumentos definidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE, será apresentada pela entidade executora 

ao Conselho que houver aprovado o respectivo programa de aplicação, até 28 de fevereiro do ano 

subseqüente ao de recebimento dos recursos.

§ 1º O Conselho que houver aprovado o programa de aplicação consolidará as prestações de 

contas, emitindo parecer conclusivo sobre cada uma, e encaminhará relatório circunstanciado ao 

FNDE até 30 de abril do ano subseqüente ao de    recebimento dos recursos.

§ 2º Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PAED à unidade executora que:

I - descumprir o disposto no caput deste artigo;

II - tiver sua prestação de contas rejeitada; ou

III - utilizar os recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do 

PAED, conforme constatado por análise documental ou auditoria.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de março de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  8.3.2004 
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LEI Nº 11.126,
DE 27 DE JUNHO DE 2005.

Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e 

permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  É assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de 

ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos 

abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo, desde que observadas as condições 

impostas por esta Lei.

§ 1º A deficiência visual referida no caput deste artigo restringe-se à cegueira e à baixa visão.

§ 2º  O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições do ser-

viço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera internacional com origem no territó-

rio brasileiro.

Art. 2º (VETADO)

Art. 3º Constitui ato de discriminação, a ser apenado com interdição e multa, qualquer ten-

tativa voltada a impedir ou dificultar o gozo do direito previsto no art. 1º desta Lei.

Art. 4º Serão objeto de regulamento os requisitos mínimos para identificação do cão-guia, a 

forma de comprovação de treinamento do usuário, o valor da multa e o tempo de interdição impostos 

à empresa de transporte ou ao estabelecimento público ou privado responsável pela discriminação.

Art. 5º (VETADO)

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de junho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.6.2005.
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DECRETO Nº 6.214,
DE 26 DE SETEMBRO DE 2007.

Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido 

à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao art. 

162 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, e no art. 34 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, DECRETA:

Art. 1º  Fica aprovado, na forma do Anexo deste Decreto, o Regulamento do Benefício de Pres-

tação Continuada instituído pelo art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 2º  O art. 162 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 

6 de maio de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Parágrafo único.  O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais pe-

ríodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela.” (NR)

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º  Ficam revogados os Decretos nºs 1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 4.712, de 29 

de maio de 2003.

Brasília, 26 de setembro de 2007; 186º da Independência e 189º da República.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.9.2007
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ANEXO

REGULAMENTO DO BENEFÍCIO 
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

CAPÍTULO I

DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA E DO BENEFICIÁRIO

Art. 1º  O Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de de-

zembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, com 

idade de sessenta e cinco anos ou mais, que comprovem não possuir meios para prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º  O Benefício de Prestação Continuada integra a proteção social básica no âmbito do Sis-

tema Único de Assistência Social - SUAS, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário, em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

§ 2º  O Benefício de Prestação Continuada é constitutivo da PNAS e integrado às demais po-

líticas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento 

de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, nos moldes 

definidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.742, de 1993.

§ 3º  A plena atenção à pessoa com deficiência e ao idoso beneficiário do Benefício de Pres-

tação Continuada exige que os gestores da assistência social mantenham ação integrada às demais 

ações das políticas setoriais nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, principalmente no 

campo da saúde, segurança alimentar, habitação e educação.

Art. 2º  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário a implementação, a coor-

denação-geral, a regulação, o financiamento, o monitoramento e a avaliação da prestação do be-

nefício, sem prejuízo das iniciativas compartilhadas com Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

consonância com as diretrizes do SUAS e da descentralização político-administrativa, prevista no 

inciso I do caput do art. 204 da Constituição e no inciso I do caput do art. 5º da Lei nº 8.742, de 1993.

Art. 3º  O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é o responsável pela operacionalização 

do Benefício de Prestação Continuada, nos termos deste Regulamento.

Art. 4º  Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se:

I - idoso: aquele com idade de sessenta e cinco anos ou mais;

II - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
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podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condi-

ções com as demais pessoas;

III - incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho 

de atividade e restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade 

de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu 

ambiente físico e social;

IV - família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou do idoso: aque-

la cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes seja inferior 

a um quarto do salário mínimo;

V - família para cálculo da renda per capita: conjunto de pessoas composto pelo requerente, 

o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta 

ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, 

desde que vivam sob o mesmo teto; e

VI - renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente 

pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentí-

cias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, pro-la-

bore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal 

ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de 

Prestação Continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19.

§ 1º Para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada às crianças 

e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência 

e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, com-

patível com a idade. 

§ 2º Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão computados como renda mensal 

bruta familiar:

I - benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária; 

II - valores oriundos de programas sociais de transferência de renda;

III - bolsas de estágio supervisionado;

IV - pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, confor-

me disposto no art. 5º;

V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS; e 

VI - rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. 

§ 3º Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo mí-

nimo de dois anos.

Art. 5º O beneficiário não pode acumular o Benefício de Prestação Continuada com outro 

benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, res-

salvados o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. 

Parágrafo único.  A acumulação do benefício com a remuneração advinda do contrato de 

aprendizagem pela pessoa com deficiência é limitada ao prazo máximo de dois anos.
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Art. 6º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como abrigo, hos-

pital ou instituição congênere não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao Be-

nefício de Prestação Continuada.

Art. 7º O Benefício de Prestação Continuada é devido ao brasileiro, nato ou naturalizado, e às 

pessoas de nacionalidade portuguesa, em consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 

de maio de 2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência no Brasil e atendam a 

todos os demais critérios estabelecidos neste Regulamento

CAPÍTULO II

DA HABILITAÇÃO, DA CONCESSÃO, DA 

MANUTENÇÃO, DA REPRESENTAÇÃO 

E DO INDEFERIMENTO

Seção I
Da Habilitação e da Concessão

Art. 8º  Para fazer jus ao Benefício de Prestação Continuada, o idoso deverá comprovar:

I - contar com sessenta e cinco anos de idade ou mais;

II - renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, inferior a um 

quarto do salário mínimo; e

III - não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclu-

sive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza 

indenizatória, observado o disposto no inciso VI do caput e no § 2º do art. 4º

Parágrafo único.  A comprovação da condição prevista no inciso III poderá ser feita median-

te declaração do idoso ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador.

Art. 9º  Para fazer jus ao Benefício de Prestação Continuada, a pessoa com deficiência de-

verá comprovar:

I - a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruam sua participação ple-

na e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, na forma 

prevista neste Regulamento; 

II - renda mensal bruta familiar do requerente, dividida pelo número de seus integrantes, 

inferior a um quarto do salário mínimo; e

III - por meio de declaração, que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade So-

cial ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, exceto o de assistência médica e 

a pensão especial de natureza indenizatória.

Parágrafo único.  A comprovação da condição prevista no inciso III poderá ser feita median-

te declaração da pessoa com deficiência ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, 

do seu curador ou tutor.
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Art. 10º Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de comprovação da 

idade do idoso, deverá o requerente apresentar um dos seguintes documentos:

I - certidão de nascimento;

II - certidão de casamento;

III - certificado de reservista;

IV - carteira de identidade; ou

V - carteira de trabalho e previdência social.

Art. 11º Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de comprovação da 

idade do idoso, no caso de brasileiro naturalizado, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - título declaratório de nacionalidade brasileira; e

II - carteira de identidade ou carteira de trabalho e previdência social.

Art. 12º São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições 

no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fede-

ral - CadÚnico.

§ 1º O beneficiário que não realizar a inscrição ou a atualização no CadÚnico, no prazo estabelecido 

em convocação a ser realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, terá o seu benefício 

suspenso, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário.

§ 2º O benefício só será concedido ou mantido para inscrições no CadÚnico que tenham sido 

realizadas ou atualizadas nos últimos dois anos.

Art. 13. As informações para o cálculo da renda familiar mensal per capita serão declaradas no 

momento da inscrição da família do requerente no CadÚnico, ficando o declarante sujeito às penas 

previstas em lei no caso de omissão de informação ou de declaração falsa.

§ 1º As informações de que trata o caput serão declaradas em conformidade com o disposto no 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

§ 2º Por ocasião do requerimento do benefício, conforme disposto no § 1º do art. 15, o requeren-

te ratificará as informações declaradas no CadÚnico, ficando sujeito às penas previstas em lei no caso 

de omissão de informação ou de declaração falsa.

§ 3º Na análise do requerimento do benefício, o INSS confrontará as informações do CadÚni-

co, referentes à renda, com outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública 

disponíveis, prevalecendo as informações que indiquem maior renda se comparadas àquelas declara-

das no CadÚnico.

§ 4º Compete ao INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário, quando necessário, verificar junto a outras instituições, inclusive de previdência, a existência de 

benefício ou de renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família.

§ 5º Na hipótese de as informações do CadÚnico serem insuficientes para a análise conclusiva 

do benefício, o INSS:

I - comunicará o interessado, o qual deverá atualizar seu cadastro junto ao órgão local res-

ponsável pelo CadÚnico no prazo de trinta dias;

II - concluirá a análise após decorrido o prazo de que trata o inciso I;

III - no caso de o cadastro não ser atualizado no prazo de que trata o inciso I, indeferirá a so-

licitação para receber o benefício.
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§ 6º  Quando o requerente for pessoa em situação de rua deve ser adotado, como referên-

cia, o endereço do serviço da rede sócio assistencial pelo qual esteja sendo acompanhado, ou, 

na falta deste, de pessoas com as quais mantém relação de proximidade.

§ 7º  Será considerado família do requerente em situação de rua as pessoas elencadas no 

inciso V do art. 4º, desde que convivam com o requerente na mesma situação, devendo, neste 

caso, ser  relacionadas na Declaração da Composição e Renda Familiar.

§ 8º  Entende-se por relação de proximidade, para fins do disposto no § 6º, aquela que se 

estabelece entre o requerente em situação de rua e as pessoas indicadas pelo próprio requeren-

te como pertencentes ao seu ciclo de convívio que podem facilmente localizá-lo.     

Art. 14º  O Benefício de Prestação Continuada deverá ser requerido junto às agências da 

Previdência Social ou aos órgãos autorizados para este fim.

§ 1º  Os formulários utilizados para o requerimento do benefício serão disponibilizados, por 

meio dos sítios eletrônicos:

I - do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário;

II - do INSS; ou 

III - dos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

ou pelo INSS.  

§ 2º  Os formulários a que se refere o § 1º  deverão ser disponibilizados de forma aces-

sível, nos termos estabelecidos pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Art. 15º  A concessão do benefício dependerá da prévia inscrição do interessado no CPF e 

no CadÚnico, este com informações atualizadas ou confirmadas em até dois anos, da apresen-

tação de requerimento, preferencialmente pelo requerente, juntamente com os documentos ou 

as informações necessárias à identificação do beneficiário.  

§ 1º  O requerimento do benefício deve ser realizado pelos canais de atendimento da Pre-

vidência Social ou  por outros canais a serem definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado 

do Desenvolvimento Social e Agrário, da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

observado o disposto no art. 13. 

§ 2º  Na hipótese de não ser o requerente alfabetizado ou de estar impossibilitado para 

assinar o pedido, será admitida a aposição da impressão digital na presença de funcionário do 

órgão recebedor do requerimento.

§ 3º  A existência de formulário próprio não impedirá que seja aceito qualquer requerimento 

pleiteando o benefício, desde que nele constem os dados imprescindíveis ao seu processamento.

§ 4º  A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo de recusa liminar 

do requerimento do benefício.

§ 5º  Na hipótese de ser verificado que a renda familiar mensal per capita não atende aos 

requisitos de concessão do benefício, o pedido deverá ser indeferido pelo INSS, sendo desneces-

sária a avaliação da deficiência.

Art. 16º  A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da 

deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de 

Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mun-

dial da Saúde no 54.21, aprovada pela 54a Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001.
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§ 1º  A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de avalia-

ção social e avaliação médica.

§ 2º  A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, a avaliação médi-

ca considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas considerarão a limita-

ção do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo suas especificidades.  

§ 3º  As avaliações de que trata o § 1º serão realizadas, respectivamente, pelo serviço social 

e pela perícia médica do INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos especificamente para este 

fim, instituídos por ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário e do 

Presidente do INSS. 

§ 4º  O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o INSS garantirão as condições ne-

cessárias para a realização da avaliação social e da avaliação médica necessárias ao Benefício de 

Prestação Continuada.

§ 5º  A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem por objetivo:

I - comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, in-

telectual ou sensorial; e

II - aferir o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência 

na sociedade, decorrente da interação dos impedimentos a que se refere o inciso I com 

barreiras diversas.

§ 6º O benefício poderá ser concedido nos casos em que não seja possível prever a duração 

dos impedimentos a que se refere o inciso I do § 5º, mas exista a possibilidade de que se estendam 

por longo prazo. 

§ 7º Na hipótese prevista no § 6º, e desde que o impedimento não tenha sido considerado 

permanente, os beneficiários deverão ser prioritariamente submetidos a novas avaliações social e 

médica, com intervalo mínimo de dois anos, de acordo com o tipo de impedimento constatado, na 

forma estabelecida em ato conjunto dos Ministros de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, 

da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

§ 8º  A avaliação da deficiência e do grau de impedimento observará os instrumentos de que 

trata o § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a partir de sua criação, permitindo in-

clusive que outras políticas para pessoas com deficiência se beneficiem das informações.

§ 9º  Sem prejuízo do compartilhamento das informações de que trata o § 8º, o acesso à 

avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com a finalidade de permitir que outras políti-

cas para pessoas com deficiência dela se beneficiem, dependerá de prévio consentimento do titu-

lar da informação.

§ 10º  O consentimento de acesso à avaliação poderá ser manifestado no momento da pres-

tação das referidas informações ou quando do requerimento de acesso à política pública.

Art. 17º  Na hipótese de não existirem serviços pertinentes para avaliação da deficiência e 

do grau de impedimento no município de residência do requerente ou beneficiário, fica assegurado 

o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura, devendo o INSS 

realizar o pagamento das despesas de transporte e diárias com recursos oriundos do Fundo Nacio-

nal de Assistência Social.
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§ 1º  Caso o requerente ou beneficiário necessite de acompanhante, a viagem deste deverá 

ser autorizada pelo INSS, aplicando-se o disposto no caput.

§ 2º  O valor da diária paga ao requerente ou beneficiário e seu acompanhante será igual 

ao valor da diária concedida aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º  Caso o requerente ou beneficiário esteja impossibilitado de se apresentar no local de 

realização da avaliação da deficiência e do grau de impedimento a que se refere o caput, os pro-

fissionais deverão deslocar-se até o interessado.

Art. 18º  A concessão do Benefício de Prestação Continuada independe da interdição ju-

dicial do idoso ou da pessoa com deficiência.

Art. 19º  O Benefício de Prestação Continuada será devido a mais de um membro da mes-

ma família enquanto atendidos os requisitos exigidos neste Regulamento.

Parágrafo único.  O valor do Benefício de Prestação Continuada concedido a idoso não 

será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que se refere o inciso VI do art. 4º, 

para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada a outro idoso da mesma família.

Art. 20º  O Benefício de Prestação Continuada será devido com o cumprimento de todos 

os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, devendo o seu pagamento 

ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências.

Parágrafo único.  Para fins de atualização dos valores pagos em atraso, serão aplicados 

os mesmos critérios adotados pela legislação previdenciária.

Art. 21º  Fica o INSS obrigado a emitir e enviar ao requerente o aviso de concessão ou de 

indeferimento do benefício, e, neste caso, com indicação do motivo.

Seção II
Da manutenção e da representação

Art. 22º  O Benefício de Prestação Continuada não está sujeito a desconto de qualquer 

contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual.

Art. 23º  O Benefício de Prestação Continuada é intransferível, não gerando direito à pen-

são por morte aos herdeiros ou sucessores.

Parágrafo único.  O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos 

seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil.

Art. 24º  O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a rea-

lização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, dentre outras, não consti-

tuem motivo de  suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência.

Art. 25º  A cessação do Benefício de Prestação Continuada concedido à pessoa com defi-

ciência, inclusive em razão do seu ingresso no mercado de trabalho, não impede nova concessão 

do benefício desde que atendidos os requisitos exigidos neste Decreto.

Art. 26º  O benefício será pago pela rede bancária autorizada e, nas localidades onde não 

houver estabelecimento bancário, o pagamento será efetuado por órgãos autorizados pelo INSS.

Art. 27º  O pagamento do Benefício de Prestação Continuada poderá ser antecipado excep-

cionalmente, na hipótese prevista no § 1º do art. 169 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
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Art. 28º O benefício será pago diretamente ao beneficiário ou ao procurador, tutor ou curador.

§ 1º  O instrumento de procuração poderá ser outorgado em formulário próprio do INSS, 

mediante comprovação do motivo da ausência do beneficiário, e sua validade deverá ser reno-

vada a cada doze meses.

§ 2º  O procurador, o tutor ou o curador do beneficiário deverá firmar, perante o INSS ou ou-

tros órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, termo de responsabi-

lidade mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer evento que possa anular a procura-

ção, a tutela ou a curatela, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções 

criminais e civis cabíveis.

Art. 29º  Na hipótese de haver indícios de inidoneidade acerca do instrumento de procuração 

apresentado para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada ou do procurador, tanto o 

INSS quanto qualquer um dos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrá-

rio poderão recusá-los, sem prejuízo das providências que se fizerem necessárias para a apuração 

da responsabilidade e para a aplicação das sanções criminais e civis cabíveis.

Art. 30º  Para fins de recebimento do Benefício de Prestação Continuada, é aceita a cons-

tituição de procurador com mais de um instrumento de procuração, nos casos de beneficiários re-

presentados por parentes de primeiro grau e nos casos de beneficiários representados por dirigen-

tes de instituições nas quais se encontrem acolhidos, sendo admitido também, neste último caso, 

o instrumento de procuração coletiva.

Art. 31º  Não poderão ser procuradores:

I - o servidor público civil e o militar em atividade, salvo se parentes do beneficiário até o 

segundo grau; e

II - o incapaz para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no art. 666 do Código Civil.

Parágrafo único.  Nas demais disposições relativas à procuração observar-se-á, subsidiaria-

mente, o Código Civil.

Art. 32º No caso de transferência do beneficiário de uma localidade para outra, o procurador 

fica obrigado a apresentar novo instrumento de mandato na localidade de destino.

Art. 33º  A procuração perderá a validade ou eficácia nos seguintes casos:

I - quando o outorgante passar a receber pessoalmente o benefício, declarando, por escri-

to que cancela a procuração existente;

II - quando for constituído novo procurador;

III - pela expiração do prazo fixado ou pelo cumprimento ou extinção da finalidade outorgada;

IV - por morte do outorgante ou do procurador;

V - por interdição de uma das partes; ou

VI - por renúncia do procurador, desde que por escrito.

Art. 34º  Não podem outorgar procuração o menor de dezoito anos, exceto se assistido ou 

emancipado após os dezesseis anos, e o incapaz para os atos da vida civil que deverá ser represen-

tado por seu representante legal, tutor ou curador.

Art. 35º  O benefício devido ao beneficiário incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou 

curador, admitindo-se, na sua falta, e por período não superior a seis meses, o pagamento a herdei-

ro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento.
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§ 1º  O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que com-

provado o andamento do processo legal de tutela ou curatela.

§ 2º  O tutor ou curador poderá outorgar procuração a terceiro com poderes para receber o bene-

fício e, nesta hipótese, obrigatoriamente, a procuração será outorgada mediante instrumento público.

§ 3º  A procuração não isenta o tutor ou curador da condição original de mandatário titular da 

tutela ou curatela.

Art. 35º-A.  O beneficiário, ou seu representante legal, deve informar ao INSS alterações dos 

dados cadastrais correspondentes à mudança de nome, endereço e estado civil, a fruição de qualquer 

benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, a sua admissão em emprego ou a per-

cepção de renda de qualquer natureza elencada no inciso VI do caput do art. 4º. 

Seção III
Do Indeferimento

Art. 36.  O não atendimento das exigências contidas neste Regulamento pelo requerente ense-

jará o indeferimento do benefício.

§ 1º  Do indeferimento do benefício caberá recurso à Junta de Recursos do Conselho de Recursos 

da Previdência Social, no prazo de trinta dias, a contar do recebimento da comunicação.

§ 2º  A situação prevista no art. 24 também não constitui motivo para o indeferimento do benefício.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO

Art. 37.  Constituem garantias do SUAS o acompanhamento do beneficiário e de sua famí-

lia, e a inserção destes à rede de serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais.

§ 1º  O acompanhamento do beneficiário e de sua família visa a favorecer-lhes a obten-

ção de aquisições materiais, sociais, socioeducativas, socioculturais para suprir as necessidades 

de subsistência, desenvolver capacidades e talentos para a convivência familiar e comunitária, o 

protagonismo e a autonomia.

§ 2º  Para fins de cumprimento do disposto no caput, o acompanhamento deverá abran-

ger as pessoas que vivem sob o mesmo teto com o beneficiário e que com este mantém vínculo 

parental, conjugal, genético ou de afinidade.

§ 3º  Para o cumprimento do disposto no caput e para subsidiar os processos de conces-

são e de revisão bienal do benefício, os beneficiários e suas famílias deverão ser cadastrados no 

CadÚnico, observada a legislação aplicável.  

Art. 38.  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, sem prejuízo do pre-

visto no art. 2º:

I - acompanhar os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada no âmbito do 

SUAS, em articulação com o Distrito Federal, Municípios e, no que couber, com os Esta-

dos, visando a  inseri-los nos  programas e serviços da assistência social e demais polí-

ticas, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 8.742, de 1993;
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II - considerar a participação dos órgãos gestores de assistência social nas ações de mo-

nitoramento e avaliação do Benefício de Prestação Continuada, bem como de acompa-

nhamento de seus beneficiários, como  critério de habilitação dos municípios e Distrito 

Federal a um nível de gestão mais elevado no âmbito do SUAS;

III - manter e coordenar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Bene-

fício de Prestação Continuada, instituído na forma do art. 41, com produção de dados 

e análise de resultados do impacto do Benefício de Prestação Continuada na vida dos 

beneficiários, em conformidade com o disposto no art. 24 da Lei nº 8.742, de 1993;

IV - destinar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para pagamento, ope-

racionalização, gestão, informatização, pesquisa, monitoramento e avaliação do Bene-

fício de Prestação Continuada;

V - descentralizar recursos do orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social ao 

INSS para as despesas de pagamento, operacionalização, sistemas de informação, mo-

nitoramento e avaliação do Benefício de Prestação Continuada;

VI - fornecer subsídios para a formação de profissionais envolvidos nos processos de 

concessão, manutenção e revisão dos benefícios, e no acompanhamento de seus be-

neficiários, visando à facilidade de acesso e bem-estar dos usuários desses serviços.

VII - articular políticas intersetoriais, intergovernamentais e interinstitucionais que afian-

cem a completude de atenção às pessoas com deficiência e aos idosos, atendendo ao 

disposto no § 2º do art. 24 da Lei nº 8.742, de 1993;

VIII - atuar junto a outros órgãos, nas três esferas de governo, com vistas ao aperfeiçoa-

mento da gestão do Benefício de Prestação Continuada; e

IX - garantir as condições necessárias para inclusão e atualização dos dados do reque-

rente e do beneficiário no CadÚnico. 

Art. 39º Compete ao INSS, na operacionalização do Benefício de Prestação Continuada:

I - receber os requerimentos, conceder, manter, revisar, suspender ou fazer cessar o benefí-

cio, atuar nas contestações, desenvolver ações necessárias ao ressarcimento do benefício e 

participar de seu monitoramento e avaliação;

II - verificar o registro de benefícios previdenciários e de emprego e renda em nome do reque-

rente ou beneficiário e dos integrantes do grupo familiar, em consonância com a definição 

estabelecida no inciso VI do art. 4º;

III - realizar a avaliação médica e social da pessoa com deficiência, de acordo com as normas 

a serem disciplinadas em atos específicos;

IV - realizar o pagamento de transporte e diária do requerente ou beneficiários e seu acom-

panhante, com recursos oriundos do FNAS, nos casos previstos no art. 17.

V - realizar comunicações sobre marcação de perícia médica, concessão, indeferimento, sus-

pensão, cessação, ressarcimento e revisão do benefício;

VI - analisar defesas, receber recursos pelo indeferimento e suspensão do benefício, instruir 

e encaminhar os processos à Junta de Recursos;

VII - efetuar o repasse de recursos para pagamento do benefício junto à rede bancária auto-

rizada ou entidade conveniada;
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VIII - participar, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, da insti-

tuição de sistema de informação e de alimentação de bancos de dados sobre a concessão, o 

indeferimento, a manutenção, a suspensão, a cessação, o ressarcimento e a revisão do Bene-

fício de Prestação Continuada, além de gerar relatórios gerenciais e subsidiar a atuação dos 

demais órgãos no acompanhamento do beneficiário e na defesa de seus direitos;

IX - submeter à apreciação prévia do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário atos que 

disponham sobre matéria de regulação e de procedimentos técnicos e administrativos que 

repercutam no reconhecimento do direito ao acesso, à manutenção e ao pagamento do Be-

nefício de Prestação Continuada;

X - instituir, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, formulários 

e documentos necessários à operacionalização do Benefício de Prestação Continuada; e

XI - apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário relatórios periódicos das 

atividades desenvolvidas na operacionalização do Benefício de Prestação Continuada e na 

execução orçamentária e financeira dos recursos descentralizados.

Art. 40º Compete aos órgãos gestores da assistência social dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, de acordo com o disposto no § 2º do art. 24 da Lei nº 8.742, de 1993, promover ações 

que assegurem a articulação do Benefício de Prestação Continuada com os programas voltados ao 

idoso e à inclusão da pessoa com deficiência.

CAPÍTULO IV

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Art. 41º  Fica instituído o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício 

de Prestação Continuada da Assistência Social, que será mantido e coordenado pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e Agrário, em parceria com o INSS, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, como parte da dinâmica do SUAS. 

§ 1º  O Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Con-

tinuada, baseado em um conjunto de indicadores e de seus respectivos índices, compreende:

I - o monitoramento da incidência dos beneficiários e dos requerentes por município brasi-

leiro e no Distrito Federal;

II - o tratamento do conjunto dos beneficiários como uma população com graus de risco e 

vulnerabilidade social variados, estratificada a partir das características do ciclo de vida do 

requerente, sua família e da região onde vive;

III - o desenvolvimento de estudos intersetoriais que caracterizem comportamentos da po-

pulação beneficiária por análises geo-demográficas, índices de mortalidade, morbidade, en-

tre outros, nos quais se inclui a tipologia das famílias dos beneficiários e das instituições em 

que eventualmente viva ou conviva;

IV - a instituição e manutenção de banco de dados sobre os processos desenvolvidos pelos 

gestores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para inclusão do beneficiário ao 

SUAS e demais políticas setoriais;
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V - a promoção de estudos e pesquisas sobre os critérios de acesso, implementação do 

Benefício de Prestação Continuada e impacto do benefício na redução da pobreza e das 

desigualdades sociais;

VI - a organização e manutenção de um sistema de informações sobre o Benefício de Pres-

tação Continuada, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações; e

VII - a realização de estudos longitudinais dos beneficiários do Benefício de Presta-

ção Continuada.

§ 2º  As despesas decorrentes da implementação do Programa a que se refere o caput corre-

rão com as dotações orçamentárias consignadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 

§ 3º  O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o INSS deverão integrar suas bases 

de dados quanto às informações que compõem a base de dados do CadÚnico e compartilhá-las 

com o Cadastro-Inclusão, instituído pelo art. 92 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, quando se 

tratar de informação referente a pessoa com deficiência.

§ 4º  Até que esteja concluída a integração das bases de dados de que trata o § 3º, o Minis-

tério do Desenvolvimento Social e Agrário deverá fornecer ao INSS, mensalmente, as informações 

do CadÚnico necessárias à concessão e à manutenção do Benefício de Prestação Continuada, em 

especial aquelas relativas à composição do grupo familiar, à renda de todos os integrantes.

Art. 42º  O Benefício de Prestação Continuada deverá ser revisto a cada dois anos, para avalia-

ção da continuidade das condições que lhe deram origem, conforme dispõe o art. 21 da Lei nº 8.742, 

de 1993, passando o processo de reavaliação a integrar o Programa Nacional de Monitoramento e 

Avaliação do Benefício de Prestação Continuada.

§ 1º  A revisão do benefício de que trata o caput será feita na forma estabelecida em ato con-

junto dos Ministros de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, da Fazenda e do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, e incluirá:

I - o cadastramento ou a atualização cadastral, a ser realizado Ministério do Desenvolvi-

mento Social e Agrário, dos beneficiários inscritos no CadÚnico, a cada dois anos; 

II - a confrontação contínua pelo INSS de informações do CadÚnico com os cadastros de 

benefícios, emprego, renda ou outras bases de dados de órgãos da administração pública 

disponíveis, referentes à renda da família do requerente; 

III - o cruzamento de dados para fins de verificação de acúmulo do benefício com outra 

renda no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, conforme vedação a que se re-

fere o § 4º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993; e 

IV - a reavaliação médica e social da condição de deficiência constatada anteriormente, des-

de que o impedimento não tenha sido considerado permanente e que o beneficiário não tenha su-

perado os requisitos de renda familiar mensal per capita.

§ 2º  Identificada a superação de condição para manutenção do benefício, após a atualiza-

ção das informações junto ao CadÚnico, o INSS deverá suspender ou cessar o benefício, conforme 

o caso, observado o disposto no art. 47.

§ 3º  Serão definidos critérios de prioridade e de dispensa da reavaliação da deficiência pre-

vista no inciso IV do § 1º, considerados o tipo e a gravidade do impedimento, a idade do beneficiário 

e a duração do benefício, nos termos do ato conjunto a que se refere o § 7º do art. 16.
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CAPÍTULO V

DA DEFESA DOS DIREITOS E 

DO CONTROLE SOCIAL

Art. 43º O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário deverá articular-se com os Con-

selhos de Assistência Social, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, da Criança e do Adolescente 

e da Saúde para desenvolver ações de controle e defesa dos direitos dos beneficiários do Bene-

fício de Prestação Continuada.

Art. 44º Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, especialmente os Con-

selhos de Direitos, os Conselhos de Assistência Social e as organizações representativas de pessoas 

com deficiência e de idosos, é parte legítima para provocar a iniciativa das autoridades do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, do INSS, do Ministério Público e dos órgãos de controle social, e para 

lhes fornecer informações sobre irregularidades na aplicação deste Regulamento, quando for o caso.

Art. 45º Qualquer cidadão que observar irregularidade ou falha na prestação de serviço refe-

rente ao Benefício de Prestação Continuada poderá comunicá-la às Ouvidorias do Ministério do De-

senvolvimento Social e Agrário, observadas as atribuições de cada órgão e em conformidade com as 

disposições específicas de cada Pasta.  

Art. 45º-A.  As informações referentes às despesas com Benefício de Prestação Continuado 

deverão ser incluídas, de forma individualizada, no Portal da Transparência do Poder Executivo Fede-

ral, de que trata o Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005, observado o disposto no art. 31 da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 46º  Constatada a prática de infração penal decorrente da concessão ou da manutenção 

do Benefício de Prestação Continuada, o INSS aplicará os procedimentos cabíveis, independentemen-

te de outras penalidades legais.

CAPÍTULO VI

DA SUSPENSÃO E DA CESSAÇÃO

Art. 47º  O Benefício de Prestação Continuada será suspenso se identificada qualquer irregula-

ridade na sua concessão ou manutenção, ou se verificada a não continuidade das condições que de-

ram origem ao benefício.

§ 1º  Ocorrendo as situações previstas no caput será concedido ao interessado o prazo de dez 

dias, mediante notificação por via postal com aviso de recebimento, para oferecer defesa, provas ou 

documentos de que dispuser.

§ 2º  Na impossibilidade de notificação do beneficiário por via postal com aviso de recebi-

mento, deverá ser efetuada notificação por edital e concedido o prazo de quinze dias, contado a 

partir do primeiro dia útil seguinte ao dia da publicação, para apresentação de defesa, provas ou 

documentos pelo interessado.
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§ 3º  O edital a que se refere o § 2º deverá ser publicado em jornal de grande circulação na 

localidade do domicílio do beneficiário.

§ 4º  Esgotados os prazos de que tratam os §§ 1º e 2º sem manifestação do interessado ou 

não sendo a defesa acolhida, será suspenso o pagamento do benefício e, notificado o beneficiá-

rio, será aberto o prazo de trinta dias para interposição de recurso à Junta de Recursos do Conse-

lho de Recursos da Previdência Social.

§ 5º  Decorrido o prazo concedido para interposição de recurso sem manifestação do be-

neficiário, ou caso não seja o recurso provido, o benefício será cessado, comunicando-se a deci-

são ao interessado.

Art. 47º-A.  O Benefício de Prestação Continuada será suspenso em caráter especial quando 

a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreen-

dedor individual, mediante comprovação da relação trabalhista ou da atividade empreendedora.

§ 1º  O pagamento do benefício suspenso na forma do caput será restabelecido median-

te requerimento do interessado que comprove a extinção da relação trabalhista ou da atividade 

empreendedora, e, quando for o caso, o encerramento do prazo de pagamento do seguro-de-

semprego, sem que tenha o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício no âmbito da Pre-

vidência Social.

§ 2º  O benefício será restabelecido:

I - a partir do dia imediatamente posterior, conforme o caso, da cessação do contrato de 

trabalho, da última competência de contribuição previdenciária recolhida como contri-

buinte individual ou do encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego; ou 

II - a partir da data do protocolo do requerimento, quando requerido após noventa dias, 

conforme o caso, da cessação do contrato de trabalho, da última competência de con-

tribuição previdenciária recolhida como contribuinte individual ou do encerramento do 

prazo de pagamento do seguro-desemprego.

§ 3º  Na hipótese prevista no caput, o prazo para a reavaliação bienal do benefício previs-

ta no art. 42 será suspenso, voltando a correr, se for o caso, a partir do restabelecimento do pa-

gamento do benefício.

§ 4º  O restabelecimento do pagamento do benefício prescinde de nova avaliação da de-

ficiência e do grau de impedimento, respeitado o prazo para a reavaliação bienal.

§ 5º  A pessoa com deficiência contratada na condição de aprendiz terá seu benefício sus-

penso somente após o período de dois anos de recebimento concomitante da remuneração e do 

benefício, nos termos do § 2º do art. 21-A da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Art. 48º  O pagamento do benefício cessa:

I - no momento em que forem superadas as condições que lhe deram origem; 

II - em caso de morte do beneficiário;

III - em caso de morte presumida ou de ausência do beneficiário, declarada em juízo; ou

IV - em caso de constatação de irregularidade na sua concessão ou manutenção. 

Parágrafo único.  O beneficiário ou seus familiares são obrigados a informar ao INSS a 

ocorrência das situações descritas nos incisos I a III do caput.
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Art. 48º-A. Ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS 

disporá sobre a operacionalização da suspensão e cessação do Benefício de Prestação Continuada. 

Art. 49º  Cabe ao INSS, sem prejuízo da aplicação de outras medidas legais, adotar as pro-

vidências necessárias à restituição do valor do benefício pago indevidamente, em caso de falta 

de comunicação dos fatos arrolados nos incisos I a III do caput do art. 48, ou em caso de prática, 

pelo beneficiário ou terceiros, de ato com dolo, fraude ou má-fé.       

§ 1º  O montante indevidamente pago será corrigido pelo mesmo índice utilizado para a 

atualização mensal dos salários de contribuição utilizados para apuração dos benefícios do Re-

gime Geral de Previdência Social, e deverá ser restituído, sob pena de inscrição em Dívida Ativa e 

cobrança judicial.

§ 2º  Na hipótese de o beneficiário permanecer com direito ao recebimento do Benefício de 

Prestação Continuada ou estar em usufruto de outro benefício previdenciário regularmente con-

cedido pelo INSS, poderá devolver o valor indevido de forma parcelada, atualizado nos moldes do 

§ 1º, em tantas parcelas quantas forem necessárias à liquidação do débito de valor equivalente a 

trinta por cento do valor do benefício em manutenção.

§ 3º  A restituição do valor devido deverá ser feita em única parcela, no prazo de sessenta 

dias contados da data da notificação, ou mediante acordo de parcelamento, em até sessenta me-

ses, na forma do art. 244 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, 

de 1999, ressalvado o pagamento em consignação previsto no § 2º

§ 4º  Vencido o prazo a que se refere o § 3º, o INSS tomará providências para inclusão do 

débito em Dívida Ativa.

§ 5º  O valor ressarcido será repassado pelo INSS ao Fundo Nacional de Assistência Social.

§ 6º  Em nenhuma hipótese serão consignados débitos originários de benefícios previden-

ciários em Benefícios de Prestação Continuada.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50º  O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o INSS terão prazo 

até 31 de maio de 2009 para implementar a avaliação da deficiência e do grau de incapacidade 

prevista no art. 16.

Parágrafo único. A avaliação da deficiência e da incapacidade, até que se cumpra o dis-

posto no § 4º do art. 16, ficará restrita ao exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços 

de perícia médica do INS 
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RESOLUÇÃO 304
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre as vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que 
transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção.

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, usando da competência que lhe confere 

o artigo 12, inciso I da Lei 9.503, de 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB e conforme Decreto n º 4.711 de 29 de maio de 

2003, que dispõe sobre a Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito;

Considerando a necessidade de uniformizar, em âmbito nacional, os procedimentos para si-

nalização e fiscalização do uso de vagas regulamentadas para estacionamento exclusivo de veícu-

los utilizados no transporte de pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção;

Considerando a Lei Federal n º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre normas 

gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e 

com dificuldade de locomoção, que, em seu art. 7 º, estabelece a obrigatoriedade de reservar 2 % 

(dois por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas 

exclusivamente por veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência ou com dificulda-

de de locomoção;

Considerando o disposto no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regula-

menta a Lei n º 10.098/00, para, no art. 25, determinar a reservar 2 % (dois por cento) do total 

de vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras 

de deficiência física ou visual, desde que devidamente identificados, resolve:

Art. 1º As vagas reservadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e 

com dificuldade de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 

sobre a via utilizando o sinal de regulamentação R-6b “Estacionamento regulamentado” com a infor-

mação complementar conforme Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Para uniformizar os procedimentos de fiscalização deverá ser adotado o modelo da 

credencial previsto no Anexo II desta Resolução.

§ 1º A credencial confeccionada no modelo proposto por esta Resolução terá validade em 

todo território nacional.

§ 2º A credencial prevista neste artigo será emitida pelo órgão ou entidade executiva de 

trânsito do município de domicílio da pessoa portadora de deficiência e/ou com dificuldade de 

locomoção a ser credenciada.

§ 3º A validade de credencial prevista neste artigo será definida segundo critérios definidos 
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pelo órgão ou entidade executiva do município de domicílio da pessoa portadora de deficiência e/

ou com dificuldade de locomoção a ser credenciada.

§ 4º Caso o município ainda não esteja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, a creden-

cial será expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado.

Art. 3º Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata esta Resolução deverão exibir 

credencial que trata o art. 2º sobre o painel do veículo, ou em local visível para efeito de fiscalização.

Art. 4º O uso de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade 

de locomoção em desacordo com o disposto nesta Resolução, caracteriza infração prevista no Art. 

181, inciso XVII do CTB.

Art. 5º Os órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via tem o prazo de até 360 (tre-

zentos e sessenta) dias, a partir da data de publicação desta Resolução, para adequar as áreas de 

estacionamento específicos existentes ao disposto nesta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-

ções em contrário.

Anexo I – Modelo de sinalização vertical de regulamentação de vagas de estacionamento de 

veículos destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência 

e com dificuldade de locomoção.
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Anexo II – Modelo da credencial

Verso da Credencial

Frente da Credencial

NOME DO BENEFICIÁRIO: (Escrever o nome do beneficiário neste espaço).

REGRAS DE UTILIZAÇÃO
1. A autorização concedida por meio deste cartão somente terá validade se o mesmo for apresentado no original 
e preencher as seguintes condições:

1.1. Estiver colocado sobre o painel do veículo, com frente voltada para cima;
1.2. For apresentado à autoridade de trânsito ou aos seus agentes, sempre que solicitado.

2. Este cartão de autorização poderá ser recolhido e o ato da autorização suspenso ou cassado, a qualquer tem-
po, a critério do órgão de trânsito, especialmente se verificada irregularidade em sua utilização, considerando-se 
como tal, dentre outros:

2.1. O empréstimo do cartão a terceiros;
2.2. O uso de cópia do cartão, efetuada por qualquer processo;
2.3. O porte do cartão com rasuras ou falsificado;
2.4. O uso do cartão em desacordo com as disposições nele contidas ou na legislação pertinente, especial-

mente se constatado pelo agente que o veículo por ocasião da utilização da vaga especial, não serviu 
para o transporte do deficiente físico;

2.5. O uso do cartão com a validade vencida.
3. A presente autorização somente é válida para estacionar nas vagas devidamente sinalizadas com o Símbolo 
Internacional de Acesso, especialmente criadas pelo órgão de Trânsito para esse fim.
4. Esta autorização também permite o uso em vagas de Estacionamento Rotativo Regulamentado, gratuito ou 
pago, sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso, sendo obrigatória a utilização conjunta do Cartão do 
Estacionamento, bem como a obediência às suas normas de utilização.
5. O desrespeito ao disposto neste cartão de autorização, bem como as demais regras de trânsito e a sinalização 
local, sujeitará o infrator às medidas administrativas, penalidades e pontuações previstas em lei.
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DECRETO Nº 7.788,
DE 15 DE AGOSTO DE 2012

Regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social, instituído pela 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, DECRETA:

Art. 1º  O Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, fundo público de gestão orçamen-

tária, financeira e contábil, instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem como objeti-

vo proporcionar recursos para cofinanciar gestão, serviços, programas, projetos e benefícios de as-

sistência social.

Art. 2º Caberá ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, enquanto órgão 

responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, gerir o FNAS, sob orienta-

ção e acompanhamento do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

§ 1º  A proposta orçamentária do FNAS constará das políticas e programas anuais e pluria-

nuais do Governo federal e será submetida à apreciação e à aprovação do CNAS.

§ 2º  O orçamento do FNAS integrará o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome.

Art. 3º  Constituem recursos do FNAS:

I - os consignados a seu favor na Lei Orçamentária Anual;

II - as receitas provenientes de alienação de bens móveis e imóveis da União destinados 

à assistência social;

II - as receitas provenientes de aluguéis de bens imóveis da União destinados à  assis-

tência social; e

IV - outras fontes que vierem a ser instituídas.

Parágrafo único.  Poderão ser realizadas descentralizações internas e externas para o FNAS, nos 

termos do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, para atender despesas com serviços, programas 

ou projetos de assistência social, de que trata o inciso II do caput do art. 12 da Lei nº 8.742, de 1993.

Art. 4º  Os recursos repassados pelo FNAS destinam-se ao:

I - cofinanciamento dos serviços de caráter continuado e de programas e projetos de assis-

tência social, destinado ao custeio de ações e ao investimento em equipamentos públicos 

da rede socioassistencial dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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II - cofinanciamento da estruturação da rede socioassistencial dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios, incluindo ampliação e construção de equipamentos públicos, para 

aprimorar a capacidade instalada e fortalecer o Sistema Único da Assistência Social - SUAS;

III -  atendimento, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às ações 

assistenciais de caráter de emergência;

IV - aprimoramento da gestão de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 

social, por meio do Índice de Gestão Descentralizada - IGD do SUAS, para a utilização no 

âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme legislação específica;

V - apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do Programa Bol-

sa Família pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, por meio do Índice de 

Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD, conforme legislação específica;

VI - pagamento, operacionalização, gestão, informatização, pesquisa, monitoramento e 

avaliação do benefício de prestação continuada e de renda mensal vitalícia; e

VII - atendimento das despesas de operacionalização que visem implementar ações de 

assistência social.

§ 1º  Os recursos de que tratam os incisos I, IV e V do caput serão transferidos, de forma regu-

lar e automática, diretamente do FNAS para os fundos de assistência social dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, independente de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou ins-

trumento congênere, observados os critérios aprovados pelo CNAS, à vista de avaliações técnicas 

periódicas, realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 2º  Os recursos de que tratam os incisos II e III do caput poderão ser transferidos, de forma 

automática, diretamente do FNAS para os fundos de assistência social dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios, independente de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instru-

mento congênere, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome.

§ 3º  Os recursos de que trata o inciso VI do caput serão repassados pelo Ministério do Desen-

volvimento Social e Combate à Fome diretamente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

por meio de celebração de termo de cooperação ou outro instrumento definido em ato conjunto do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Presidente do INSS.

§ 4º  Os recursos de que trata o inciso I do caput também poderão ser utilizados pelos 

entes federados:

I - para pagamento de profissionais que integrarem equipes de referência, nos termos do 

art. 6º-E da Lei nº 8.742, de 1993; e

II - para capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de estudos e pesquisas es-

senciais à execução de serviços, programas e projetos de assistência social.

§ 5º  O FNAS poderá repassar recursos destinados à assistência social aos entes federados 

por meio de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, sendo vedado ao conve-

nente transferir a terceiros a execução do objeto do instrumento.

Art. 5º  São condições para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Fe-

deral e aos Municípios:
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I - a instituição e o funcionamento de Conselho de Assistência Social;

II - a instituição e o funcionamento de Fundo de Assistência Social, devidamente consti-

tuído como unidade orçamentária;

III - a elaboração de Plano de Assistência Social; e

IV - a comprovação orçamentária de recursos próprios destinados à assistência social, 

alocados em seus respectivos fundos de assistência social.

Parágrafo único.  O planejamento das atividades a serem desenvolvidas com recursos do 

FNAS integrará o Plano de Assistência Social, na forma definida em ato do Ministro de Estado do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 6º  Os recursos transferidos do FNAS aos fundos dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

serão aplicados segundo prioridades estabelecidas em planos de assistência social, aprovados por seus 

respectivos conselhos, observada, no caso de transferência a fundos municipais, a compatibilização 

com o plano estadual e o respeito ao princípio da equidade.

Art. 7º  O cofinanciamento federal de serviços, programas e projetos de assistência social e de 

sua gestão, no âmbito do SUAS, poderá ser realizado por meio de blocos de financiamento.

Parágrafo único.  Consideram-se blocos de financiamento o conjunto de serviços, programas e 

projetos, devidamente tipificados e agrupados, e sua gestão, na forma definida em ato do Ministro de 

Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 8º  A prestação de contas da utilização de recursos federais de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 4o, repassados para os fundos de assistência social dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, será realizada por meio de declaração anual dos entes recebedores ao ente transferi-

dor, mediante relatório de gestão submetido à apreciação do respectivo conselho de assistência social, 

que comprovará a execução das ações.

§ 1º  Para fins de prestação de contas dos recursos federais de que trata inciso I do caput do art. 

4º, considera-se relatório de gestão as informações relativas à execução física e financeira dos recur-

sos transferidos, declaradas pelos entes federados em instrumento informatizado específico, disponi-

bilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

§ 2º  A prestação de contas, na forma do caput, será submetida à aprovação do FNAS.

Art. 9º  A utilização e prestação de contas de recursos federais recebidos pelos fundos de assis-

tência social dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de que tratam os incisos IV e V do caput 

do art. 4o, observará o disposto em legislação específica.

Art. 10º  Os recursos de que trata o inciso I do caput do art. 4o poderão ser repassados pelos 

fundos estaduais, municipais e do Distrito Federal para entidades e organizações que compõem a rede 

socioassistencial, observados os critérios estabelecidos pelos respectivos conselhos, o disposto no art. 

9º da Lei nº 8.742, de 1993, e a legislação aplicável.

Art. 11º  Os demonstrativos da execução orçamentária e financeira do FNAS serão submetidos 

à apreciação do CNAS trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica.

Art. 12º  O FNAS atuará de forma integrada com as unidades de programação financeira do Minis-

tério de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de que tratam o inciso II do caput do art. 

4o, o inciso II do caput do art. 11 e o inciso II do caput do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.
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Art. 13º  O Ministério de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome expedirá as nor-

mas necessárias para a execução deste Decreto.

Art. 14º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15º  Ficam revogados os Decretos no 1.605, de 25 de agosto de 1995, e no 2.529, de 25 de 

março de 1998.

Brasília, 15 de agosto de 2012; 191o da Independência e 124o da República.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.8.2012
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