
PREFEITURA MUNICIPAL 

LEI N° 733/06, DE 26 DE JUNHO DE 2006 

DIREITOS 
E 

ASSEGURA 
DEFICIENTES 
PROVIDENCIAS. 

As 
DA 

PESSOAS 
OUTRAS 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, EST ADO DO 
ESPiRITO SANTO, no usa de suas atribuicQes legais, faz saber que a Camara Municipal APROVOU e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
Das Disposic;aes Gerais 

Art 1°- Esta Lei regula as direitos das pessoas deficientes, assegurando-lhes a melhoria de sua 
condic;ao social e econOmica no ambito do Municipio de Atilio Vivilcqua. 

Art. 2° - Considera-se "Pessoa Deficiente", para as efeitos desta Lei, toda pessoa incapaz de 
assegurar, par si mesma, total au parcialmente as necessidades individuals e a 
participae;ao ativa na sociedade, em decorrencia de uma defici€mcia cong€nlta ou nao. 
em suas capacidades fisicas, sensoriais ou mentafs 

.A.rt3° - As pessoas deficientes assiste o direito de ter suas necessidades especiais levadas em 
r::onsider8t;8o em todos os est<3gios de planejamento fisico territorial, econ6mico e social, 
devendo as organiza~6es dest!nadas a pmte~ao dos defie::e(:tes. se(e:Yr se•Y:~·(e 
consuftadas '3-o!:>re a~~';""tnc. ..-t~ int.,.r<?-::;<:-P'3' ,-40~ ~,.~..,..-.--:: 

Art4°- As enlfY<::-3.3. s co::c.e-:::<,: ,., 2 < :;. -: -:" ;. '~-~ .;;:.: __ ·,_::;..:.: ::. ::! -:: ~ -~- - -,: · _._ · · - -' · ,. - ·'-- • • · • · · -' -
v:abil:zar a colocay<3o de rampas nas portas dianteiras dos veicu!os, bern como reservar 

dos veiculos, para nao haver necessidade de passagem pelas roletas, com o 
_, ____ -- --· -. "-r-_1. --L-____ , ______ -+,_ -~:.,-'"'<CI 

; ' - ' 
Projeto da rampa que devera ser m6vel e localizada no interior de cada veiculo, a 

' 0 ' 0 ' 0- N ' 

' ' - . 
concession3rias ou permissiomlrias de transporte co!etivo_ 

I~ 
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Art 6° - As empresas concessionilrias ou permissionilrias compete conscientizar os seus 
empregados que atuam nos veiculos de transporte coletivo, dos direitos das pessoas 
deficientes, instruindo-os a cumprirem as disposi¢es desta Lei. 

Paragrafo Onico - Os motoristas e cobradores, sempre que necessaria, deverao auxiliar 
as pessoas deficientes a embarcarem ou desembarcarem dos 
veiculos. 

Art. 7° - Fica o Chefe do Pocler Executive Municipal autorizado a celebrar convenios com 
Entidades Representativas dos Defidentes Fisicos e congeneres, com vistas a melhoria 
das condi~6es sociais no ambito do municipio. 

CAPiTULO Ill 
Da lnfra-Estrutura Viaria e de Terminais 

'--" Art. 8°- 0 Executive Municipal, com base em estudos de necessidade, promovera: 

I - 0 rebaixamento de meios-frios das calc;adas, nos locais de travessia de vias, facilitara 
o acesso aos edificios pUblicos da municipalidade, aos logradouros pUblicos e 
terminais de passageiros urbanos; 

l1 - a regulariza~o dos pisos das calyadas; 
Ill - a conservayao da vegeta~o nos logradouros pUblicos, de modo a nao dificultar a 

movimenta9B-o das pessoas deficientes; 
IV- estudos para a localiza~o dos equipamentos pUblicos para que nao atrapalhem as 

pessoas deficientes na sua locomoc;ao au travessia de vias, compatibilizando as 
dimens6es dos mesmos para o usa pelos deficientes, mesmo em cadeiras de rodas; 

V - a observancia de vaos livres nas cal~adas com largura minima de 1 ,20m (Hum metro 
e vinte centimetres) e altura minima inferior das placas, sacadas ou quaisquer 
saliEmcias projetadas sabre os passeios de 2,00m (dois metros)_ 

VI- ado9ao nos projetos de terminais, estag6es e outras edifica~6es de uso pUblico de 
medidas q~_~e possibi!item a livre 1ocomo<;ao dos deficientes, com portas com largura 
necessaria a passagem de cadeiras de •odas, rampas suaves, sanitarios e 
elevadores adequados, 

\/!1- possibi!idade dos deficientes visuais deterrninarem com precisao a extensao de 
equipamentos, construindo um piso de 0,30m (trinta centimetres) mais elevados, a 
fim de que os defic!entes visuais fique,r• a!ert.ados de existenc;a dos rnesiT!OS 
Concomitantemente. de".Jer:3o ser :::!'f)OSt::;<: r""r'8:-·-::"3o;, n.~;:: ~>?ino,:_r,,,""' ''')3 ''~-_-,-.::;o; j._.;-,t·:-· 
~"' ,:..e::C.,.-e:,_;a_, c C.SC;;~ (c.inqGenta centimetros) dos postes de i!umina~o e de outros 
·:·<-··;-<"'',-., ..• ,-,, '.1 •:-·,1 :-:.~ r;,·~ (:-,-:: d>?f<c;,;~,;·~e-s -;-sua's s.::: asso:?g~ll-.:-<-,1 ,-,,eihor da 
ex:stencia detes 

Art 9°- Visaroj.;::. s ~!:,----;::--:,;;.;: .~,;~ _,-o-- ·-:.:;-~.::~-'co~·- -;-- ..:. ~-----~· ..:::·._, _. -· ._.:0'·~-

pUb!icas, apontada nos artigos precedente, devem ser aperfei~ados as estudos sabre as 
··-•--.-;;::. ---.--- ------ --·-----·- -·...-- ··--- ---. 

projetos, 
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Paragrafo Unico- Tais dimensOes poderB.o ser alteradas au complementadas a partir da 
analise de sua eficiencia e suficiEmcia, posteriormente a implantat;ao 
de projetos pilotos. 

Art 10- Nas escadas au rampas, estas deverao ser acompanhadas de corrim6es com a altura de 
0,80m (oitenta centimetres). 

CAPiTULOV 
Dos Criterios para Projetos de Rebaixamento de Meios- Fios e Obras nas 

Calc;adas 

Art. 11- 0 rebaixamento dos meios-fios das cal~das nao deverao constituir degraus, mantendo 
as rampas resultantes, declividade maxima de 6% (seis par cento), sendo toleradas 
inclinac;Oes milximas de 8% (oito par cento) somente nos casas em que as restri~6es 
fisicas do local impossibilitem utilizar a dedividade recomendada. 

SECAOI 
Rebaixamento dos Meios- Fios nas Esquinas 

Art. 12- 0 rebaixamento des meios-fios nas esquinas deve ser feito na mesma largura das faixas 
de seguran~. devendo existir urn pequeno dedive, como alerta, no inicio do mesmo. 

§ 1°- A largura da rampa deve ser em fun~o da declividade adotada e da altura da guia. 
§ 2° - 0 trecho restante da cah;:ada, plano e horizontal, deve ter uma largura maxima de 

1 ,OOm (um metro). 
§ 3° - As rampas laterais, resultantes da acomoda~o do plano do piso da ca\~da com o 

plano do piso da rampa de acesso, devem ter a extensao de 1.00m (um metro). 
§ 4° - No ponte de curvatura maxima deve ser colocado um obstaculo fisico, a fim de 

desestimular o motorista de avan~r sobre a cal~da, nas conversac;Qes, devido a guia 
rebaixada, e auxiliar os deflcientes visuais na determina~o da area a ser utilizada 
para a travessia da via. 

Art. 13 - Nos casas em que nao for passive\ a construyfto de rampa, conservando-se o trecho 
"-' plano horizontal da cal~da com largura minima de 1.00m (urn metro) para a circula~o de 

pessoa deficiente, alem do rebaixamento da guia, deve ser executado o rebaixamento total 
da calyada. 

§ 1°- Este rebaixamento deve ser feito na mesma largura da faixa de seguran~. a partir do 
prolongamento da guia de cada aproximayfto, iniciando-se em cada uma das 
extremidades, uma rampa de acesso ao piso da cal9<3da rebaixada ao piso existente, 
cuja declividade obede~ aos valores apresentados no artigo 13 desta Lei. 

§ 2° - Deverao ser adotados, tambem neste caso, as disposic;Qes do parclgrafo quarto do 
artigo 12, desta Lei_ 

SECAO II 
Rebaixamento dos Meios- Fios no Meio da Quadra 

Art. 14 - 0 rebaixamento de guias no meio da quadra deve ser feito numa extensao de 4,00m 
(quatro metros), obedecidas as demais condic;Oes descritas para o rebaixamento nas 
esquinas. 
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§ 1° ~ Nos casas em que a largura da calyada nao for suficiente para center a rampa de 
acesso eo trecho horizontal da cah;ada no minima de 1,00m (urn metro), deve, alem 
do rebaixamento da guia, ser executado o rebaixamento da calc;.ada na extensao de 
4,00m (quatro metros). 

§ zo ~ Em cada uma das extremidades do rebaixamento, deve ser construida uma rampa de 
acesso do piso da calt;ada rebaixada ao piso da calc;.ada existente, cuja declividade 
obedeya aos valores apresentados no art. 12 desta Lei. 

§ 3°- A largura desta rampa deve ser em fun~o da dedividade adotada e da altura da guia. 

SE<;AO Ill 
Do Piso da Rampa 

Art. 15 - 0 piso das rampas, destinadas a utiliza~ por pessoas deficientes, devera ser de 
material antiderrapante. 

SE<;AOIV 
Do Rebaixamento de Canteiros Centrais e llhas de Canaliza.;ao 

Art. 16 - Quando uma faixa de travessia de pedestre, em cujas extremidades houver 
rebaixamento de guias, interceptar urn canteiro central ou ilha de canaliza~o, estas 
devem ser rebaixadas totalmente na largura da faixa de travessia, devendo ser mantida 
apenas uma declividade de 1% (urn par cento) para escoamento das ilguas pluviais. 

Parilgrafo Onico- Nos cruzamentos, esse rebaixamento tera sempre uma ilha anterior de 
prote~o aos pedestres e particularmente aos deficientes_ 

Art 17~Em vias com caixa de rolamento cuja largura seja superior a 18,00m (dezoito metros), sem 
canteiro central, deve ser viabilizada a instala~o de refUgios devidamente sinalizados, 
com o objetivo de oferecer seguram;a na travessia. 

SE<;AOV 
Das Obras na Cal.;ada 

Art. 18 - As obras eventualmente existentes sabre a calyada devem ser convenientemente 
sinalizadas e protegidas. 

§ 1° ~ Para assegurar a filcil circula~o de deficientes em cadeiras de rodas, a largura 
minima destinada a circula~o deve ser de 1 ,20m (urn metro e vinte centimetres). 

§ zo ~ Caso o desvio seja feito pela pista de rolamento da via, deve ser providenciado o 
rebaixamento provis6rio da guia com a largura minima de 1 ,20m (urn metro e vinte 
centimetres). 

§ 3° - Fica proibida a coloca~o de cavaletes, como sinaliza~o de obras au reserva de 
vagas de estacionamento, nas calyadas e pistas de rolamento. 

§ 4° - Ap6s a condusao de obras nas calyadas, o responsavel devera providenciar 
imediatamente a retirada dos tapumes e a regulariza~o do passeio, quando 
danificado. 

CAPITULO VI 
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SECAOI 
Das Barreiras Arquitetonicas e/ou Outros 

Art. 19- Todos os predios pUblicos, multifamiliares e comerciais a serem edificados deverao ser 
acessiveis as pessoas deficientes, em todos os seus pavimentos. 

§ 1°- 0 dimensionamento das portas de entradas principals deve obedecer a uma altura 
minima de 2,00m (dais metros), e as seguintes larguras minimas de seus vaos 
livres: 

a) 1, 10m ( um metro e dez centimetres) para ptedios de ate 04 (quatro) pavimentos. 
b) 1,40m (urn metro e quarenta centimetres) para predios com mais de 04 (quatro) 

pavimentos. 

§ 2° - A dimensao da porta de entrada das unidades residenciais, comerciais ou de 
serviyo, devera obedecer a uma altura de 2,00m (dais metros) e uma largura 
minima de 0,80cm (oitenta centimetres) de seus vaos livres, excetuando-se os 
pr9dios multifamiliares e comerciais. 

§ 3° - As larguras minimas de portas previstas nos palilgrafos precedentes, 
correspondem as medidas de seus vaos livres, nao estando computados as 
espessuras de marcos e batentes. 

SECAO II 
Locais Especiais em Entidades Recreativas 

Art. 20 - Os cinemas, teatros, estadios esportivos, entre outros estabelecimentos, deverao prever 
o acesso de pessoas deficientes, com espa~s para espedadores em cadeiras de rodas 
de, no minima, 0,80cm x 1 ,25m (oitenta centimetres por urn metro e vinte e cinco 
centimetres). 

SECAO Ill 
Das Facilidades Especiais 

Art. 21 - As escolas, asilos, hospitals e demais entidades congEmeres devem, em especial 
propiciar toda facilidacle de aceso em todas as suas dependEmcias as pessoas 
deficientes. 

Art. 22- Os pr9dios pUblicos, multifamiliares e comerciais deveril:o conter ainda: 

1- ram pas de acesso com declividade m8xima de 12% (doze par cento) e largura minima 
de 1 ,20m (urn metro e vinte centimetres). 

II - nas escadas, existE!ncia de corrimao em pelo menos urn lado e tratamento de piso 
diferenciado nos inicios das mesmas, para indica~o, pelos deficientes visuais, da 
diferenya de nivel. 
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SECAOIV 
Da Higiene Pessoal 

Art. 23 - Em edificar;Oes com afluimcia de pUblico, sao obrigat6rios sanitarios especiais para 
pessoas deficientes. 

§ 1° - As pertas de acesse aos banheiros devem ter 0,90m (neventa centimetres) de vae 
livre e os aparelhos sanitilrios devem ser dispostos de forma a permitir o uso dos 
mesmos a circulac;ao de uma cadeira de rodas com 0,80m (oitenta centimetres) de 
largura e de 1 ,25m (urn metro e vinte e cinco centimetres) de comprimento, 
assegurado-se uma circurac;ao geral com largura minima de 0,95m (noventa e cinco 
centimetres). 

§ 2° - 0 lavat6rio deve ser sem coluna, assegurando-se espa~o livre sob o mesmo, 
ficando o plano horizontal determinado pela borda superior do lavat6rio a 0,82m 
(oitenta e dais centimetres) acirna do piso. 

§ 3° - 0 vase sanitaria deve ter o espa~ livre a sua frente, necessaria para a circurac;ao 
de uma cadeira de rodas com as medidas n § 1° deste artigo, devendo ser 
colocadas nas paredes que as circundam, barras horizontais, de diametro entre 25 
e 35 mm (vinte e cinco trinta e cinco rnilimetros), a uma altura de 0,80m (oitenta 
centimetres) do piso, afastadas O,OS(cinco milimetros) da parede. 

§ 4°- Os boxes devem ser provides de barras horizontais com as mesmas caracterfsticas 
das utilizadas junto ao vasa sanitaria e devem ter espa~s de acesso a uma cadeira 
de roda acirna descrita. 

§ 5° - 0 piso do sanitaria deve ser de material antiderrapante. 

Art. 24 -As edifica¢es com afluEmcia de pUblico deverao ter lavat6rios, vases sanitilrios e boxes 
para as pessoas deficientes, na proporc;ao de 20 x 1 (vinte par cento), garantia a 
existencia minima de 01 (urn), separados por sexo. 

SE<;:AO V 
Da Acessibilidade a Equipamentos Contra lncendio 

Art. 25 - Os equiparnentos contra incendio, bern como os controles de alarme, devem ficar, no 
'-' maximo a 1 ,50m (urn metro e cinquenta centimetres) acima do assoalho. 

Paril.grafo Unico- Os sistemas de alarme de incimdio, quando ativados, devem dispor de 
dispositivos sonoros e lurninosos, colocados em local de fil.cil audic;Bo 
e vis8o, para a compreensao de deficientes visuais e auditivos, 
respectivamente. 

CAPiTULO VII 
Das Disposi~6es Finais 

Art. 26- Todas as obras, quer pUblicas ou particulares, que se iniciarem a partir da vigSncia desta 
Lei, deverao cumprir as normas estabelecidas. 

§ 1° - As edifica¢es PUblicas jil. existentes devern, 
coadunar com as normas desta Lei. 

dentro da viabilidade tecnica, se 
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§ 2° - A aprovayao dos projetos de predios pUblicos, multifamfliares e comerciais estara 
sujeito a exame, no que tange aos aspectos ternicos constantes nesta Lei. 

Art. 27 - A inobservancia do disposto neste texto legal sujeitaril o infrator a pagar uma multa 
equivalente a 10 (dez) UPFMAV, no case de pessoa juridica, e de 5 (cinco) UPFMAV, na 
hip6tese de pessoa fisica, por atua9Bc feita, sem prejuizo de demais cominayOes legais, 
sendo o prazo, entre uma fiscalizac;:Bo e outra, de 30 (trinta) dias. 

§ 1°- A reincid8ncia da infrayc'io levara o comitente a pagar a penalidade em dobra. 
§ 2° - A quantia, anualmente arrecadada, sera distribuida, no d9cimo dia Util do ano 

subseqOente, a todas as entidades com personalidade juridica de direito privado, 
que tratarem de pessoas deficientes neste Municipio, desde que se habilitem, ate 
31 de dezembro de cada ano, a percepc;:Bo de sua cota-parte. 

Art. 28 - Esta Lei entraril. em vigor na data de sua publicac;:Bo, revogadas as disposiyOes em 
cantril. rio, regulamentando o Executive, no que couber. 

, \ 
1 0 

"Atilio Vivacqua - ES, 

HELlO HU~IMA 

26 de junho 2006. 

Prefeito Municipal 


