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Dimensões de sustentabilidade no 

desenvolvimento (Sachs)
Social

Cultural

Ecológica

AmbientalTerritorial

Econômica

Política 
nacional e 

internacional
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Modelo 
caritativo 

Modelo 
médico

Modelo 
Social







MODELO SOCIAL

Deficiência =

limitação + 
barreiras



Adoção legal do modelo social

AUTONOMIA

Remoção das barreiras



AUTONOMIA



Adoção legal do modelo social

Art. 1º 

inclusão social e cidadania.



Adoção legal do modelo social



Adoção legal do modelo social

(art. 3º, IV)

Barreiras

Obstáculo que limite ou impeça 
a participação social da pessoa



Barreiras Urbanísticas

(art. 3º, IV, “a”) 



Barreiras Arquitetônicas 

(art. 3º, IV, “b”)



Barreiras nos transportes

(art. 3º, IV, “c”)



Barreiras na comunicação e 

informação 

(art. 3º, IV, “d”)



Barreiras atitudinais

(art. 3º, IV, “e”)



Barreiras tecnológicas

(art. 3º, IV, “f”)



ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

(Lei 8.666/93) 

REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS EM LEI 

RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI

MARGEM DE PREFERÊNCIA 



ACESSIBILIDADE

(art. 3º, II)

DESENHO
UNIVERSAL



ACESSIBILIDADE

(art. 71)

Eventos promovidos ou
financiados pelo poder
público devem garantir as
condições de acessibilidade



ACESSIBILIDADE & LICITAÇÕES

(ART. 68, §1º)

LIVROS 
NÃO 

ACESSÍVEIS



TCU

Acessibilidade dos imóveis

Sites com acessibilidade

Acessibilidade no atendimento ao 
público



TCU

Rubrica específica para gastos 
com acessibilidade

Banco de dados sobre 
acessibilidade (imóveis)

Manual de instrução de 
acessibilidade (imóveis) 



TCU

Altura de degraus em 
ônibus escolares

Largura de portas 

Ausência de rampas



TCU

Barras de apoio nos vasos 
sanitários

Balcão de atendimentos 
acesssíveis

Vagas para idosos 
(estacionamento) 



TCU

Corrimão duplo

Falta de elevador

Acessibilidade no Plano de 
Gestão



TCU

Ausência de política de acessibilidade que estabeleça normas, padrões e 
boas práticas no âmbito do Edifício Sede e nas Superintendências



Lei de Improbidade Administrativa

(art. 103)

NÃO GARANTIR 
ACESSIBILIDADE É 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA!



Diversidade

Em mais de um milhão de isbás russas de aldeia,
não há, e nem pode haver, duas que sejam
exatamente iguais. Tudo o que vive é único. É
impensável que sejam idênticas duas pessoas
ou duas roseiras... Onde tentam, à força, fazer
desaparecer suas singularidades e
peculiaridades, a vida se extingue.

Vassili Grossman



Diversidade



• marcos.bliacheris@agu.gov.br

• www.inclusive.org.br

• https://www.facebook.com/Sustentabilidad
eNaAdministracaoPublica/

• You Tube: Acessibilidade Sustentável

mailto:marcos.Bliacheris@agu.gov.br
http://www.inclusive.org.br/
https://www.facebook.com/SustentabilidadeNaAdministracaoPublica/

