
INDICAÇÃO Nº 23.955/2020

Indica ao Governo do Estado para que proceda na estrutura da
Polícia Civil  da Bahia a criação da Delegacia  Especializada no
Atendimento à Pessoa com Deficiência do Estado da Bahia.

O  deputado  infrafirmado,  com  fundamento  no  art.139,  do  Regimento  Interno  desta  Casa,  vem
encaminhar, através da Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, Indicação ao Senhor Governador
do Estado da Bahia Rui Costa, para que proceda na estrutura da Polícia Civil da Bahia a criação da
Delegacia Especializada no Atendimento à Pessoa com Deficiência do Estado da Bahia.

JUSTIFICATIVA

Em nosso país, pelo menos uma em cada 10 pessoas, é portadora de alguma deficiência seja ela física,
mental ou sensorial, e a presença da deficiência repercute de um modo adverso, em pelo menos 25%
de toda a população. 

Segundo definição da Organização Mundial da Saúde - OMS, define-se como Pessoa Portadora de
Deficiência,  a  que  possui  uma  anomalia  de  estrutura  ou  de  aparência  do  corpo  humano  e  do
funcionamento de um órgão ou sistema, independentemente de sua causa, tratando-se em princípio de
uma perturbação de tipo orgânico, que se enquadra nas seguintes categorias: 

1.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  deformidades  estéticas  e  as  que  não  produzam
dificuldades para o desempenho de funções;  



2.DEFICIÊNCIA AUDITIVA: perda bilateral,  parcial  ou total,  de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;  

3.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;  

4.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 dos recursos da comunidade;  

E. saúde e segurança;  

F. habilidades acadêmicas;  

S. lazer; 

H. trabalho; 

5.DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA - associação de duas ou mais deficiências. 

6.  PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA-  aquela  que,  não  se  enquadrando  no conceito  de
pessoa  portadora  de  deficiência,  tenha,  por  qualquer  motivo,  dificuldade  de  movimentar-se,
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação
motora e percepção.  



O tratamento diferenciado dispensado aos portadores de deficiência configura princípio constitucional,
inclusive por que no sopesamento de valores, diante do caso concreto, o amparo aos deficientes físicos
deve prevalecer. Assim, também a Lei n. 10.048/2000, assegura prioridade de atendimento às pessoas
com deficiência,  sendo regulamentado pelo Decreto n. 5.286/2004, que estabelece normas gerais e
critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  deficientes  ou  com  mobilidade
reduzida. 

 Diante das circunstâncias e com objetivo de afastar o tratamento desigual e discriminatório para a
pessoa com deficiência, é que indico ao Exmº Sr. governador do Estado da Bahia Rui Costa, para que
proceda a criação da Delegacia Especializada no Atendimento à Pessoa com Deficiência do Estado da
Bahia. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2020

Deputado Antônio Henrique Jr.


