DEFESA DE DIREITOS
LEGISLAÇÃO RELACIONADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Leis Municipais (Belo Horizonte)
Lei 9078, de 19 de janeiro de 2005. Estabelece a Política da Pessoa
com Deficiência para o município de Belo Horizonte e dá outras
providências.
http://www.bhlegal.net/lm_9078_05.php
Lei 7226, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre autorização para
estacionamento de veículos que estejam transportando paraplégicos.
http://www.bhlegal.net/lm_7226_96.php
Lei 6953, de 10 de outubro de 1995. Cria o Conselho Municipal de
Pessoas Portadoras de Deficiência e dá outras providências.
http://www.bhlegal.net/lm_6953_95.php

Lei n° 10.418, de 09 de março de 2012. Regulamentada pelo
Decreto n° 15.519/2014. Dispõe sobre o reconhecimento da pessoa
com autismo como pessoa com deficiência, para fim da plena
fruição dos direitos previstos pela legislação do município.
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/leiordinaria/2012/1042/10418/lei-ordinaria-n-10418-2012-dispoesobre-o-reconhecimento-da-pessoa-com-autismo-como-pessoacom-deficiencia-para-fim-da-plena-fruicao-dos-direitos-previstospela-legislacao-do-municipio
CNH Especial – Carteira Nacional de Habilitação Especial.
https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/necessidades-especiaispne/como-tirar-a-habilitacao
Leis Estaduais (Minas Gerais)
Lei n° 21121, de 03 de janeiro de 2014. Assegura ao idoso e à
pessoa com deficiência gratuidade no serviço intermunicipal de
transporte coletivo de passageiros.
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=264114

Lei 13799, de 21 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a política
estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria o
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência.
http://www.social.mg.gov.br/conped/images/legislacao/lei_criacao_
conped.pdf
Isenção de IPI, IOF, IPVA e ICMS em Minas Gerais.
http://eduardobarbosa.com/legislacao/ver/16
Decretos Federais
Decreto nº 6.949 - Promulga a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo,
assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/decreto/d6949.htm

Decreto Nº 6.214/07 - Regulamenta o benefício de prestação
continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/decreto/d6214.htm
Decreto nº 3.298/99 – dispõe sobre Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as
normas de proteção, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art60
Decreto nº 3.956/01 – (Convenção da Guatemala) Promulga a
Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm
Documento Internacional:
Convenção ONU Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
2007
https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-earquivos/A%20Convencao%20sobre%20os%20Direitos%20das%20P
essoas%20com%20Deficiencia%20Comentada.pdf

Leis Federais
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.
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CO
NTRAN_304.pdf
LEI Nº 8.899, DE JUNHO DE 1994: Concede passe livre as pessoas
portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8899.htm
LEI N°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 essas portadoras de deficiência física, e da outras
providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8989.htm

LEI Nº 12.933, DE DEZEMBRO DE 2013: Dispõe sobre o benefício do
pagamento da meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com
deficiência e jovens de 15 a 29 anos.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12933.htm
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompi
lado.htm
LBI - Lei Brasileira de Inclusão
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13146.htm
Norma Constitucional: Decreto Nº 186/08 - Aprova o texto da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu
Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de
2007.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-1862008.htm

