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Coordenação de
Acessibilidade

VOCÊ PRECISA DE
ACESSIBILIDADE?

VOCÊ PRECISA DE RECURSOS DE ACESSIBILIDADE?
A CÂMARA DOS DEPUTADOS DISPONIBILIZA:
ÁREAS EXTERNAS
• meios-ﬁos rebaixados e rampas
de acesso em diversos locais
• vagas nos estacionamentos para
pessoas com deﬁciência �sica
credenciadas pelo Detran
• vagas nos estacionamentos
priva�vos para funcionários com
necessidade especial temporária
credenciados pelo Departamento
de Polícia Legisla�va
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO
• rotas acessíveis, rampas e elevadores
em diversos locais
• acesso ao Salão Branco, Salão Negro,
Salão Nobre e Salão Verde por elevadores
da Câmara
• acesso às galerias do Plenário Ulysses
Guimarães por elevador do Senado Federal
• corrimãos nas escadas, alguns
sinalizados em braile
• placas de sinalização visual e braile
• maquete tá�l do Congresso Nacional
no Salão Verde
• sanitários acessíveis em todos os prédios
PORTARIAS
• atendimento preferencial
• áreas de recepção com balcões rebaixados
• indicação de rotas acessíveis
• emprés�mo de triciclos motorizados,
cadeiras de rodas motorizadas e cadeiras
de rodas manuais para pessoas com
diﬁculdade de locomoção
• aro magné�co (sistema de escuta
assis�da para usuários de aparelhos
audi�vos que disponham de bobina “T”
a�vada) instalado nos balcões
• atendimento em Libras disponível
mediante solicitação

• oferecimento de folheto informa�vo
sobre recursos de acessibilidade disponíveis
BALCÃO DO SERVIÇO DE
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
• atendimento preferencial
• aro magné�co (sistema de escuta
assis�da para usuários de aparelhos
audi�vos que disponham de bobina “T”
a�vada) instalado no balcão
• atendimento em Libras disponível
mediante solicitação
• oferecimento de folheto informa�vo
sobre recursos de acessibilidade disponíveis
PLENÁRIOS E AUDITÓRIOS
• adaptações arquitetônicas (rampas,
corrimãos, assentos reservados para
pessoas com deﬁciência e espaços
des�nados a pessoas em cadeira de rodas)
• interpretação de Libras nas audiências
públicas da CPD – Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoas com Deﬁciência e nos
demais eventos mediante solicitação
• exibição de Libras em telões no
Plenário Ulysses Guimarães
• aro magné�co (sistema de escuta
assis�da para usuários de aparelhos
audi�vos que disponham de bobina “T”
a�vada) instalado nos plenários 1, 3, 5, 9,
10, 11, 12 e 13 das comissões
• saídas de áudio para conexão de
transmissores de FM e bluetooth dos
aparelhos audi�vos e/ou implantes
cocleares nos plenários 1, 3, 5, 9, 10,
11, 12 e 13 das comissões
• reserva da Tribuna de Honra na galeria do
Plenário Ulysses Guimarães para pessoas
com deﬁciência e/ou mobilidade reduzida
• posto de votação adaptado com sistema
de reconhecimento de movimentos

da face para deputado com perda de
mobilidade nas mãos
• posto de votação adaptado com áudio e
braile para deputado com deﬁciência visual
RESTAURANTES E LANCHONETES
• atendimento diferenciado para pessoas
com deﬁciência ou mobilidade reduzida
• caixa preferencial
• apoio a pessoas cegas no atendimento
self-service
• balcões de distribuição de alimentos
com passa-pratos em altura acessível
• mesas reservadas exclusivamente para
pessoas com deﬁciência
• rotas acessíveis demarcadas no piso
• televisores com modo legenda
oculta (closed cap�on) acionado para
exibição de legenda
BIBLIOTECA
• atendimento preferencial
• sala com recursos de acessibilidade
para pessoas com deﬁciência,
mediante reserva
• so�wares de leitura de tela JAWS e
NVDA, scanner de voz e linha braile
(indicados para pessoas cegas)
• ampliador portá�l, so�ware ampliador
de tela e lupa eletrônica (para pessoas
com baixa visão)
• so�ware de reconhecimento de voz
(para pessoas com diﬁculdade de digitar)
• acesso ao VLibras, ferramenta de
tradução para Língua Brasileira de Sinais,
disponível no Portal da Câmara
BALCÃO DE ATENDIMENTO
DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
E INFORMAÇÃO
• atendimento preferencial
• aro magné�co (sistema de escuta
assis�da para usuários de aparelhos
audi�vos que disponham de bobina “T”
a�vada) instalado no balcão

• so�ware ampliador de tela (para
pessoas com baixa visão)
• acesso ao VLibras, ferramenta de
tradução para Língua Brasileira de Sinais,
disponível no Portal da Câmara
ARQUIVO
• ampliador portá�l e so�ware
ampliador de tela (para pessoas com
baixa visão)
• acesso ao VLibras, ferramenta de
tradução para Língua Brasileira de Sinais,
disponível no Portal da Câmara
PORTAL INSTITUCIONAL
• Portal da Câmara na Internet acessível
a pessoas cegas
• leis em formatos acessíveis (audiolivros,
letras ampliadas, HTML e EPUB)
• acesso ao VLibras, ferramenta de
tradução para Língua Brasileira de Sinais,
disponível no Portal da Câmara
• dicionário de termos polí�co-legisla�vos
em Libras
TV CÂMARA
• programação transmi�da com
interpretação de Libras (Língua Brasileira
de Sinais), legenda oculta (closed cap�on)
e audiodescrição
RÁDIO CÂMARA
• transcrição de entrevistas e
resumos de programas na página da
Rádio, para acompanhamento por pessoas
com deﬁciência audi�va usuárias da
Língua Portuguesa
VISITAÇÃO INSTITUCIONAL
• atendimento em Libras disponível
mediante solicitação
• emprés�mo de triciclos motorizados,
cadeiras de rodas motorizadas e cadeiras
de rodas manuais para pessoas com
diﬁculdade de locomoção

