EMENDA Nº 01– CDH, ao Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2013.

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2013, a
seguinte redação:
“Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º ................................................................
..............................................................................
II – ........................................................................
..............................................................................
j) aos valores referentes à aquisição, durante o ano-calendário, dos
seguintes acessórios e adaptações especiais para serem instalados em
veículo automotor destinado ao uso de pessoa com deficiência:
1. plataforma de elevação para cadeira de rodas manual, eletrohidráulica ou eletromecânica, suas partes e acessórios, especialmente
desenhada e fabricada para uso por pessoa com deficiência;
2. elevadores do tipo “lift”;
3. rampa para cadeira de rodas, suas partes e acessórios;
4. guincho para transportar cadeira de rodas, suas partes e
acessórios;
5. bancos móveis;
6. equipamentos a serem instalados em veículo automotor
destinados à adaptação para pessoa com deficiência física impossibilitada
de dirigir veículo convencional.
................................................................................
§ 5º As deduções relativas aos valores de que trata a alínea j do
inciso II do caput deste artigo aplicam-se na hipótese de aquisição:
I – por pessoas com deficiência física, diretamente ou por
intermédio de seu representante legal;
II – por aqueles que comprovadamente adquiram as partes, os
acessórios e os equipamentos e os doem para pessoas com deficiência, na
forma do regulamento.
§ 6º Para a concessão do benefício, é considerada pessoa com
deficiência aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou
mais segmentos do corpo, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções. (NR) ”

Sala da Comissão, 05 de setembro de 2013.
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