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LEI Nº 2.802, DE 18 DE AGOSTO DE 2011. 

 

Estabelece diretrizes para a Política 
Municipal de Integração da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade reduzida e dá 
outras providências. 

A Câmara Municipal de Morrinhos, no uso de suas atribuições legais, aprova e 
o Prefeito sanciona a seguinte lei:  

Art. 1º - Esta Lei estabelece diretrizes para a Política Municipal de Integração 
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade reduzida no Município de Morrinhos. 
 

Art. 2º - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
 

I – Deficiência, toda a perda ou anormalidade de estruturas ou funções 
fisiológicas, psicológicas, neurológicas ou anatômicas que gerem incapacidade para o 
desempenho das atividades da vida diária, agravadas pelas condições de exclusão e 
vulnerabilidades sociais as que as pessoas nestas situações estão submetidas; 
 

      II – Pessoa com deficiência, é a que possui limitação ou incapacidade para o 
desempenho de atividade e que se enquadra nas seguintes categorias: 
 

a)  Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, que acarrete 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 deformações estéticas e as que não dificultem o desempenho de 
funções; 

 
 
 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis, (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 
1000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

 
c) 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 0,03 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida de campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

 
d) Deficiência mental: funcionamento intelectual inferior a média, com 

limitações associadas a duas ou mais áreas das habilidades adaptativas 
como: 
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e)  
1 – Comunicação; 
2 – Cuidado pessoal; 
3 – Habilidades sociais; 
4 – Utilização de bens e equipamentos comunitários; 
5 – Habilidades acadêmicas; 
6 – Lazer; 
7 – Trabalho; 
8 – Saúde e segurança; 
9 – Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
 
f) A pessoa com mobilidade reduzida: aquela que, não se enquadrando no 

conceito de pessoa com deficiência, manifeste redução efetiva da mobilidade da 
flexibilidade, da coordenação motora e da percepção, decorrente da dificuldade, 
permanente ou temporária, de movimentar-se, por qualquer que seja o motivo. 

 
    Art. 3º - São objetivos da Política Municipal para a Integração da Pessoa com 

Deficiência e Mobilidade reduzida: 
 
           I – Assegurar o pleno exercício da cidadania, garantindo direitos individuais, e 

coletivos; 
 
      II – Combater o preconceito e a marginalização por meio do acesso a      

informação e da realização de atividade que favoreça a convivência e a inclusão social; 
 

               III – Incluir a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, respeitadas 
suas peculiaridades, em iniciativas governamentais relacionadas a educação, saúde, 
trabalho, edificação pública, transporte, habitação, cultura, esporte e lazer; 
                  IV - Criar oportunidade de habilitação, reabilitação, formação profissional e 
acesso ao mundo do trabalho; 

     V - Estabelecer programa de prevenção de deficiência e de eliminação de suas 
causas; 

     VI – Assegurar a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida no meio urbano; 

VII – Criar mecanismos que favoreçam desenvolvimento da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 

    VIII – Adotar estratégia de articulação com órgãos públicos e entidades 
privadas, bem como com organismos internacionais para implementação da política a que 
se refere o caput deste artigo; 

     IX – Viabilizar a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida nas fases de implementação da políticaa que se refere o caput deste artigo, por 
intermédio de suas entidades representativas; 

 
      X – Garantir efetivo atendimento a pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida sem cunho de protecionismo. 
 
Art. 4º - São instrumentos da Política Municipal de Integração da Pessoa com 

Deficiência ou com Mobilidade reduzida: 
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 I – Integração entre as instituições governamentais ou não governamentais, 
inclusive as entidades representativas, visando a garantir ações de prevenção e 
atendimento, bem como qualidade dos serviços oferecidos; 

 II – Investimentos na formação e aprimoramento dos recursos humanos, no 
avanço e aperfeiçoamento técnico cientifico e na aplicação das normas de acessibilidade; 

III – Fiscalização no cumprimento de legislação pertinente à pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 
Art. 5º - É dever dos órgãos públicos que executam ações de saúde do 

trabalhador, estabelecer normas técnicas para a proteção da saúde da pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

Art. 6º - Para os fins disposto nesta Lei, considera-se: 
 

I – Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários, e equipamento urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 
                 II – Barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se 
comunicarem ou terem acesso a informação, classificadas em: 

a) Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de 
uso público; 

         b) Barreiras nas edificações: as existentes no entorno e no interior das edificações 
de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum e nas 
edificações de uso privado multifamiliar; 
 
       c) Barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transporte; e 
 

d) Barreiras nas informações e comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos 
dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como 
aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso a informação; 

III – Elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, 
tais como os referentes à pavimentação, ao saneamento, à distribuição de energia 
elétrica, iluminação pública, ao abastecimento e a distribuição de água, ao paisagismo e 
aos que materializam as edificações do planejamento urbanístico; 
           IV – mobiliário urbano: o conjunto de objeto existentes nas vias e espaços 
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de 
modo que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais, nestes 
elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines 
telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de 
natureza análoga; 

V – Ajuda técnica os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia 
adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou 
assistida; 

 
       VI – Edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da 
Administração Pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços 
públicos e destinados ao público em geral; 
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VII – Edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de 
natureza comercial, hotelaria, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, 
religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações, de prestação de 
serviços de atividade da mesma natureza; 

VIII – Edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação que podem 
ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar; e 

IX – Desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que 
visam a atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características 
antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se 
nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. 

 
Art. 7º - A informação, implementação e manutenção das ações de 

acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas: 
 
I – A priorização das necessidades, a programação em cronograma e a 

reserva de recursos para implantação das ações; e 
       II – O planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores 

envolvidos. 
 

               Art. 8º - A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e 
urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como 
referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, a legislação especifica e as regras contidas nesta Lei. 
 

 § 1º - Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o 
apoio dos organismos públicos de auxilio a pesquisa e de agências de fomento deverão 
incluir temas voltados para o desenho universal. 

 
 § 2º - A Administração Pública, após certificar-se da acessibilidade de 

edificação ou serviço, determinará a colocação, em espaços ou locais de ampla 
visibilidade, do “Símbolo Internacional de Acesso”, na forma prevista nas normas 
técnicas de acessibilidade da ABNTe na Lei Federal nº 7.405 de 12 de novembro de 
1985. 

 
 
           Art. 9º - Aplicam-se no Município, as normas pertinentes da adequação das 
edificações à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – que trata sobre acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 
 Art. 10º - O planejamento, a urbanização e a manutenção das vias, dos 
parques, e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos, executados e 
adaptados, visando a promover a acessibilidade da pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 
 
 § 1º - Os elementos da vegetação, tais como ramos pendentes, plantas, 
galhos de arbustos e árvores, assim como muretas, orlas, grades, ou desníveis, no 
entorno da vegetação, não devem interferir na faixa livre de circulação. 
  
 § 2 º - Nas áreas adjacentes à rota acessível não devem ser utilizadas 
plantas dotadas de espinhos; plantas produtoras de substâncias tóxicas; plantas 
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invasivas; que demandem manutenção constante ou que desprendam muitas folhas, 
flores, frutos ou substâncias que tornem o piso escorregadio 

 
 Art. 11º - A calçada em sua linha de conexão coma as faixas destinadas a 
travessia de pedestre em via pública, possuirá piso tátil de alerta, piso tátil direcionale 
rampa acessível a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, apresentando 
declive máximo de 8,33%. 
 
                     Art. 12º - Os banheiros de uso público existentes ou a construir em 
parques, praças, jardins e demais espaços públicos deverão ser acessíveis e dispor, 
pelo menos, pelo menos de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações 
da norma ABNT que trata sobre acessibilidade. 
 
 Art. 13º - As vias públicas, os parques existentes, assim com as 
respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados no 
prazo de 04 nos, contados a partir da publicação desta Lei, obedecendo-se a ordem de 
prioridade que vise a maior eficiência das modificações, no sentido de tornar estes 
espaços mais acessíveis a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 
 Art. 14º - O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e 

privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de 
pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, 
deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT. 

 
 Art. 15º - As vagas em vias públicas para estacionamento e parada de 

veículos que transportam pessoas com deficiência visual, mental ou múltipla ou com 
mobilidade reduzida devem ser reservadas, estabelecidas e sinalizadas, conforme 
critérios do órgão ou entidade de trânsito com jurisdição sobre a via e de acordo com os 
parâmetros em vigor: estabelecidos pelas normas técnicas da ABNT, ouvidos o 
Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência. 

  
 § 1º - As vagas referidas no caput deste artigo deverão ser, no mínimo, de 

2% (dois por cento) do total existentes, garantida pelo menos, uma vaga quando não se 
possa em razão do percentual apresentado, obter-se o número inteiro. 

 
 § 2º - Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar 

identificação a ser colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido 
pelos órgãos de transito, que disciplinarão sobre suas características e condições de 
uso, observando o disposto na Lei Federal nº 7.405/85. 

 
 § 3º - A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam 

transportando pessoas com especificidades definidas no caput deste artigo constitui 
infração ao art. 181, inciso XVII, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997. 

 
 § 4º - Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em 

áreas públicas e de uso coletivo. 
 

 § 5º - Para as vagas reservadas, será acrescida 1h (uma hora) ao período 
de tempo estabelecido para a permanência nas áreas de estacionamento rotativo 
existentes ou a serem implantadas. 
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 Art. 16º - Fica autorizado, o estacionamento e a para de veículos que 
estejam transportando pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em 
frente a estabelecimentos de Ensino Fundamental, Médio e Superior das redes 
Municipal, Estadual, Federal ou Particular, pelo tempo necessário ao embarque e 
desembarque das pessoas de que trata 
esta Lei  e para a montagem e desmontagem dos equipamentos de locomoção, 
devendo tais veículos manter sua sinalização de emergência acionada. 
 
 Art. 17º - A confecção das placas de sinalização e sua colocação em 
frente aos estacionamentos mencionados no art. 16 desta Lei, serão feitas pelo 
órgão municipal competente e correrão por conta de dotação orçamentária própria. 
 
 Art. 18º - Os elementos do mobiliário urbano deverão ser adaptados para 
utilização pelas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tendo como 
referência a norma da ABNT que trata sobre acessibilidade. 
 
 Art. 19º - O mobiliário urbano será instalado em local que não dificulte ou 
impeça a circulação, de forma a permitir a utilização por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 
 
 Art. 20º - Os locais de maior afluência de pessoas deverão ter sinalização 
de advertência. 
 
 Art. 21º - Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou 
quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em 
itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a 
não dificultar ou impedir a circulação e de modo que possam ser utilizadoscom 
máxima comodidade e segurança. 
 
 Art. 22º - Os semáforos para pedestres a serem instalados nas vias 
públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal, sonoro suave 
intermitente e sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia 
ou orientação para a travessia de pessoas com deficiência visual, se a intensidade 
do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem. 
 
 Art. 23º - O órgão ou a entidade gerenciadora do trânsito no Município 
deverá estudar, pesquisar e implementar tecnologias disponíveis, que permitam 
melhor utilização dos semáforos de pedestres, assim como promover campanhas 
educativas, garantindo segurança, nas travessias, às pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 
 

 Art. 24º - Os palanques utilizados em cerimônias, eventos ou quaisquer 
comemorações públicas serão dotados de rampas de acessopara as pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 
 § Único – As rampas de que trata o caput deste artigo, deverão ser 
construídas com corrimão, observados os padrões de segurança vigente. 
 
 Art. 25º - A construção, a ampliação ou a reforma de edificações de uso 
público ou coletivo deverão ser executadas de modo a que sejam ou tornem-se 
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acessíveis às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, atendendo 
aos requisitos e às especificações da ABNT. 
 
 § Único – Para fins no disposto no caput deste artigo, na construção, ou 
na reforma de edifícios do Poder Público e privado destinados ao serviço de uso 
coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 
acessibilidade: 
 
 I – reserva de vagas de estacionamento de veículos para uso de pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida, próximas ao acesso a edificação, 
com largura mínima de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros), na seguinte 
proporção em relação ao número de vagas exigido: 
 a) – até 100 (cem) vagas, 01 (uma) por 25 (vinte e cinco) ou fração; 
 b) – de 101 (cento e uma) a 300 (trezentas) vagas, 04 (quatro) pelas 100 
(cem) primeiras acrescidas de 01 (uma) para 50 (cinqüenta) excedentes; 
 c) – acima de 300 (trezentas) vagas, 08 (oito) pelas 300 (trezentas) 
primeiras acrescidas 01 (uma) para cada 100 (cem) excedentes; 
 II – Pelo ao menos um dos acessos a edificação deverá estar livre de 
barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 
 III – Pelo ao menos um dos itinerários  que comunique horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o 
exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei: 
 IV – os edifícios deverão dispor de, pelo menos 1 (um) banheiro acessível 
por pavimento, com entrada independente, com barra de apoio de 80 cm de 
largura, distribuindo-se  seus equipamentos e acessórios de  
 
maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida obedecendo as normas técnicas da ABNT; 
 V – as informações disponíveis nas portas de acesso e demais 
dependências, devem ter legenda em braile; 
 VI – os alarmes sonoros devem ser acompanhados de alarme visual, com 
o objetivo de advertir as pessoas com deficiência auditiva; 
 VII – os elevadores terão botões internos e externos marcados em braile, 
com os números dos respectivos andares e com informações sonoras em viva voz, 
situadas a altura de 89cm (oitenta e nove centímetros) e 135cm (cento e trinta e 
cinco centímetros), e dimensão mínima de 130 cm (cento e trinta centímetros) por 
172,5 cm (cento e setenta e dois centímetros e meio); 
 VIII – os bebedouros deverão obedecer a altura máxima de 90 cm 
(noventa centímetros); 
 IX – as pias deveram obedecer a altura máxima de 80 cm (oitenta 
centímetros); 
 X – quando a edificação não dispuser de elevador será dotada de rampas 
de acesso aos seus pavimentos com a largura mínima de 1,50m (um metro e 
cinqüenta centímetros) para o primeiro pavimento e de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) para os demais pavimentos e declividade máxima de 8,33% 
 XI – os balcões de atendimento devem dispor de, pelo menos, uma parte 
da superfície rebaixada, com extensão de 90cm (noventa centímetros) e altura 
máxima de 90cm (noventa centímetros); 
 XII – as bilheterias devem ter altura máxima de 105cm (cento e cinco 
centímetros); 
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 XIII – a loja, quando situada em pavimento térreo, apresentara, pelo 
menos um acesso ao seu interior, livre de barreira arquitetônica ou obstáculo, que 
dificulte a acessibilidade de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida; 
 XIV – na entrada e na saída de veículos deverão ser instalados alarmes 
sonoro e visual; 
 
 Art. 26º - Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, as 
casas de espetáculos, salas de conferências e similares reservarão, pelo menos 
2% (dois por cento) da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeiras de 
rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos 
aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de 
público e a obstrução das saídas em conformidade com as normas técnicas da 
ABNT. 
 
 § 1º - Nas edificações previstas no caput deste artigo, fica obrigatória 
ainda a destinação de 2% (dois por cento) dos assentos para acomodação de 
pessoas com deficiência visual e de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo 
obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, devendo todos ser 
devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrões das normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT. 
 
 § 2º - O regulamento a resta Lei definirá a gradação do percentual previsto 
no caput deste artigo em função da capacidade de assentos dos estabelecimentos. 
 
 § 3º - No caso de não haver procura pelos assentos reservados, estes 
poderão ser excepcionalmente ocupados por pessoas que não sejam deficientes 
ou que não tenham mobilidade reduzida. 
 
 § 4º - Os espaços e os assentos a que se refere o caput deste artigo 
deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de acompanhante da 
pessoa comdeficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
 § 5º - Nos locais definidos no caput deste artigo, haverá, obrigatoriamente, 
rotas de fuga e saída de emergência acessíveis, conforme padrões das normas, 
técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência. 
 

 § 6º - As áreas de acesso aos artistas, tais como palco e camarins, 
também devem ser acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 
 § 7º - Às salas de espetáculo, conferencias e similares, deverão dispor de 
sistema de sonorização assistida para pessoas com deficiência auditiva, de meios 
eletrônicos que permitam o acompanhamento por meio de legendas em tempo real 
ou de disposições especiais para a presença física de interprete de LIBRAS e de 
guias - interpretes, com a projeção em tela de imagem do interprete de LIBRAS, 
sempre que a distância não permitir sua visualização direta. 
 
 § 8º - O sistema de sonorização assistida a que se refere o § 7º deste 
artigo será sinalizado por meio do pictograma aprovado pela Lei Federal 8.160 de 
08 de janeiro de 1991. 
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 Art. 27º - Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou 
modalidade, públicas ou privados, proporcionarão condições de acesso e 
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, 
auditórios, ginásios, e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e 
sanitários. 
 
 Art. 28º - As edificações de uso público e de uso coletivo já existentes têm 
respectivamente, prazo de quarenta e oito e sessenta meses, a contar da data de 
publicação desta Lei, para garantir a acessibilidade de que trata esta. 
 
 Art. 29º - A concessão, para qualquer atividade, do Alvará de 
Funcionamento de atividades fica condicionada à observância e à certificação das 
regras de acessibilidade previstas nesta Lei e das normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
 
 Art. 30º - Para a emissão Certidão de Baixa e Habite-se dos prédios 
públicos e de uso coletivo devem ser observadas e certificadas as regras de 
acessibilidade previstas nesta Lei e nas normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT. 
 
 Art. 31º - Os edifícios de uso privado devem atender aos preceitos de 
acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum, inclusive o 
percurso que liga a edificação à via pública, conforme os padrões das normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 
 § 1º - Também estão sujeitos ao disposto no caput deste artigo, os 
acessos, as piscinas, os andares de recreação, salões de festas e reuniões, as 
saunas e banheiros, quadras esportivas, portarias, os estacionamentos e 
garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das 
edificações de uso privado multifamiliar, e das de uso coletivo. 
 
 $ 2º - Os edifícios de uso privado que possuírem garagem deverão instalar 
alarme sonoro e visual na entrada e saída de veículos. 

  
 Art. 32º - Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento 
além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não 
estejam obrigados a instalação de elevador, deverão dispor de especificações 
técnicas e de projeto que facilitem a 

 
instalação de um aparelho de transporte eletromecânico de deslocamento vertical, 
devendo os demais elementos de uso comum desses edifícios atenderem os 
requisitos de acessibilidade. 
 
 Art. 33º - Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação 
de elevadores, deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos 
mínimos de acessibilidade: 
 I – percurso acessível que ligue as unidades privativas com o exterior e 
com as dependências de uso comum; 
 II – cabine de elevador e respectiva porta de entrada com largura mínima 
de 80cm (oitenta centímetros), por 210cm (duzentos e dez centímetros); 
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 III – Os elevadores serão: 
a) portas de entrada e botões internos e externos marcados em braile 

com os números dos respectivos andares, situados em altura de 89cm 
(oitenta e nove centímetros) e 135cm (cento e trinta e cinco 
centímetros) do piso; e 

b) informações sonoras em viva voz. 
   IV – percurso acessível que uma a edificação à via pública, as edificações 
e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. 
 
  Art. 34º - Os edifícios privados com mais de um pavimento, em que não 
seja obrigatória a instalação de elevadores, destinados ao uso multifamiliar vertical 
com mais de oito unidades residenciais, deverão apresentar unidades acessíveis 
às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, correspondentes a, pelo 
menos 10% (dez por cento) do total de unidades residenciais de todo o 
empreendimento. 
 
  § Único – para valores fracionários de número de unidades adota-se a 
seguinte regra:  
  I – os valores entre 0,01 e 0,49 inclusive são arredondados para o número 
inteiro imediatamente inferior; 
  II – os valores entre 0,50 e 0,99 inclusive são arredondados para o número 
inteiro imediatamente superior. 
 
  Art. 35º - Para a Certidão de Baixa e Habite-se dos edifícios de uso privado 
devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade prevista nesta Lei 
e nas normas técnicas da ABNT. 
 
  Art. 36º - Nos programas de habitação desenvolvidos pelo Poder Público 
Municipal que constituam na doação ou no financiamento de lotes ou unidades 
habitacionais, ou em qualquer outra medida que promova a aquisição de moradia 
para a população de baixa renda, serão reservados pelo menos 10% (dez por 
cento) das unidades ou dos recursos às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 

  § Único – O disposto no caput deste artigo aplica-se aos programas de 
habitação desenvolvidos com recursos próprios do Município ou com os recursos 
decorrentes de convênios firmados com o Estado, a União e organizações nacionais e 
internacionais. 

 
  Art. 37º O Poder Executivo divulgará amplamente a abertura dos 
programas de habitação, bem como comunicará formalmente o fato as entidades 
governamentais e não governamentais que atuam na defesa dos direitos das 
pessoas com deficiência. 
 
  § Único – Quando da abertura dos referidos programas, o Poder Executivo 
comunicará as entidades referidas no caput deste artigo e instituirá prazo mínimo 
de 30 (trinta) dias para que as pessoas com deficiência se habilitem aos 
programas de habitação. 
 
  Art. 38º - Nos programas de habitação de interesse social a serem 
implementados pelo Município, deverão ser promovidas as seguintes ações para 
assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos: 



 

 
 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS 

Estado de Goiás 

 

  I – definição de projetos a adoção de tipologias construtivas livres de 
barreiras arquitetônicas e urbanísticas; 
 II – no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades 
habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos 
demais níveis; 
 III – execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação 
multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e 
 IV – elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a 
instalação de elevador adaptado para o uso das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
 
 § Único – Os agentes executores dos programas e projetos destinados à 
habitação de interesse social devem observar os requisitos estabelecidos neste 
artigo. 

 
 Art. 39 º - As soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação 
de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis 
devem estar de acordo com o disposto em normas próprias do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – e ouvido o Conselho Municipal 
das Pessoas Portadoras de Deficiência e o Conselho de Cultura do Municipio de 
Morrinhos. 
 
 Art. 40º - O Poder Executivo deverá promover acesso de pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida a veículo de transporte coletivo por ônibus 
nos seguintes termos: 
 I – Ônibus com acesso em piso sem degraus, com piso baixo, elevador ou 
qualquer outro meio que permita o embarque e desembarque com autonomia e 
segurança, de acordo com as normas da ABNT; 
 II – Reserva de lugares para cadeira de rodas e assentos para pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

  
 III – infra-estrutura dos serviços totalmente acessível. 
  
 § Único – Os assentos reservados a que se refere o inciso II deste artigo, 
só poderá ser ocupados por outras pessoas, quando não houver, dentro do ônibus, 
idosos, grávidas, obesos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
 Art. 41º - Até que o Poder Executivo regulamente o disposto no art. 40º, a 
matéria deverá ser disciplinada pelo órgão gerenciador do trânsito. 
 
 Art. 42º - Fica instituída a gratuidade para pessoa com deficiência, no 
serviço Público de transporte Coletivo Convencional de Passageiros do Município 
de Morrinhos, conforme previsto em Lei. 
 
 § 1º - O beneficio será utilizado como um dos instrumentos da Política 
Municipal de Integração das pessoas com deficiência. 
 
 § 2º - Os recursos serão provenientes do usuário pagante, da receita 
oriunda da arrecadação liquida da publicidade nos veículos utilizados no serviço de 
que trata o caput do artigo e de outras fontes de custeio que venham a ser 
instituídas. 
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 § 3º - As categorias a ser beneficiadas, bem como as condiçõespara 
requerimento, obtenção e utilização da gratuidade no Serviço de que trata o caput 
deste artigo, incluídas ai a extensão do benefício ao acompanhante e a condição 
socioeconômica do beneficiário, serão definidas em decreto. 
 
 § 4º - Até que o Poder Executivo regulamente as categorias beneficiadas, 
bem como as condições para o requerimento, obtenção e utilização da gratuidade, 
incluídas aí a extensão do benefício ao acompanhante e a condição 
socioeconômica do beneficiária, a regulamentação do benefício no serviço de que 
trata o caput deste artigo ficará a cargo do órgão gerenciador do trânsito. 
 
 Art. 43º - Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta 
do Municipio promoverão a eliminação de barreiras na comunicação e 
estabelecerão mecanismos e alternativas que tornem acessíveis os sistemas de 
comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, 
ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 
 
 Art. 44º - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 
Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS -e outros recursos de expressão a ela 
associados. 
 
 Art. 45º - Deve ser garantido, por parte de órgãos e entidades da 
Administração Pública direta e indireta do Municipio e empresas concessionárias 
de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da 
LIBRAS como meio de comunicação objetivo e de utilização corrente da 
comunicação surda. 
 

 
 Art. 46º – As repartições públicas municipais, voltadas para o atendimento 
externo, deverão ter interpretes de línguas de sinais. 
 
 Art. 47º – Cabe aos órgãos e entidades da Administração Pública direta e 
indireta do Municipio, em parceria com organizações sociais civis de interesse 
público sob a orientação do órgão competente do Executivo responsável pela área 
de Educação do Municipio de Morrinhos promover capacitação de seus servidores 
em LIBRAS. 
 

 
 Art. 48º - As instituições públicas e empresas prestadoras de serviços 
públicos de assistência a saúde devem garantir o atendimento e tratamento 
adequado aos deficientes auditivos, de acordo com as normas legais em vigor. 
 
 Art. 49º - O Poder Público Municipal deverá respeitar as normas e as 
regras de acessibilidade para a criação e manutenção de sítios eletrônicos que 
possibilitem a navegação, a utilização de serviços, o acesso as informações e às 
interfaces gráficas na internet, tendo em vista os usuários com deficiência visual, 
auditiva ou com outras deficiências que demandem recursos especiais. 
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 Art. 50º - O Poder Público Municipal apoiará preferencialmente os 
congressos, seminários, oficinas, e demais eventos cientifico-culturais que 
ofereçam, mediante solicitação, apoio humano às pessoas com deficiência auditiva 
e visual, tais como instrutores, interpretes de LIBRAS, ledores, guias-interpretes, 
ou tecnologias de informação e comunicação, tal como a transcrição eletrônica 
simultânea.  
 
 Art. 51º - O Poder Público Municipal reconhece oficialmente, como 
processo de leitura a escrita tátil, o Sistema Braille.  
 
 Art. 52º - O Poder Executivo fica responsável por editar, em braile, ato 
normativo municipal que trate da acessibilidade de pessoa com deficiência visual. 
 
 Art. 53º - Ficam os hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e similares 
obrigados a fornecer cardápio em braile, aos clientes com deficiência visual. 
  
 Art. 54º - Para os fins no disposto nesta Lei, consideram-se ajudas 
técnicas, os cães-guia, os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia 
adaptados ou especialmente projetados para melhorar o funcionalidade da pessoa 
com deficiência ou mobilidade reduzida, favorecendo a anatomia pessoal, total ou 
assistida. 
 
 Art. 55º - Ficam assegurados as pessoas cegas e com baixa visão, 
acompanhadas de cães-guia e às demais pessoas com deficiência que utilizem 
cão de acompanhamento, o ingresso e a permanência em local público, em 
ambientes de lazer ou cultura, meios de transporte, ou em 
estabelecimento comercial ou industrial, de serviços de promoção, proteção e 
cooperação de saúde ou qualquer local que necessitem. 
 
 § 1º - Todo cão-guia ou cão de acompanhamento portará identificação, e a 
pessoa com deficiência deverá apresentar, quando solicitado, o original ou a copia 
de comprovante de habilitação e de sanidade do animal, expedido por órgão ou 
instituto credenciados. 
 
 § 2º - Nos locais elencados no caput deste artigo, deverá ser assegurado 
o acesso de cão-guia ou de cão de acompanhamento sem discriminação quanto 
ao uso de entrada, de elevador principal ou de serviço. 
 
 § 3º - Em local onde haja a cobrança de ingresso, é vedada a cobrança de 
taxa ou contribuição extra pelo ingresso ou permanência de cão-guia ou cão de 
acompanhamento. 
 
 § 4º - Será considerada violação dos direitos humanos, qualquer tentativa 
de impedimento, ou restrição ao acesso de pessoas cegas ou com baixa visão aos 
locais aos quais, outras pessoas têm direito ou permissão de acesso. 
 
 Art. 56º - Será permitida a guarda ou o abrigo de cães-guia utilizados por 
pessoas cegas ou com baixa visão, em zona urbana e em residências, ou 
condomínios, sejam eles moradores ou visitantes, observando-se o registro de 
habilitação e o comprovante de sanidade do animal. 
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 Art. 57º - Ficam os centros de formação de condutores estabelecido no 
Município, obrigado a disponibilizar 1 (um) veículo adaptado para o aprendizado de 
pessoa com deficiência física.  
 
 § 1º - A adaptação do veículo para uso de pessoa com deficiência física 
será feita por meio da instalação: 
   I – empunhadura de volante; 
   II – alavanca de controle de freio e de acelerador; 
   III- caixa automática ou similar, incluindo-se embreagem hidráulica ou 
computadorizada. 
  
 § 2º - Para os fins do disposto nesta Lei, os centros de formação de 
condutores podem consorciar-se. 
 
 Art. 58º - Ficam supermercados e estabelecimento similar obrigados a 
fornecer cadeira de rodas para pessoa com deficiência física ou mobilidade 
reduzida que necessitar de seu uso. 
 
 § 1º - A cadeira de rodas a que se refere o caput deste artigo será 
disponibilizada para uso nas áreas internas do estabelecimento. 
 
 § 2º - Será gratuito para os beneficiários referidos no caput o fornecimento 
de cadeira de rodas. 
 
 § 3º - A cadeira de rodas atenderá os requisitos e especificações da 
ABNT. 
 
 Art. 59º - Fica o Poder Executivo responsável por dotar os 
estabelecimentos escolares do Município de carteiras reguláveis e de todo o 
mobiliário conforme os princípios ergonômicos. 

 
 § 1º - As carteiras devem ser reguláveis tanto na altura como na distancia 
do encosto, de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. 
 
 § 2º - As carteiras devem também atender as necessidades dos alunos 
canhotos. 
 
 § 3º - As carteiras serão feitas sob medida para os educandos, que em 
função do grau de severidade da deficiência, não possam utilizar as carteiras 
convencionais. 
 
 Art. 60º - A adoção destes equipamentos será paulatina, conforme 
regulamento e observados os cronogramas de substituição do mobiliário existente, 
ampliação e criação de novas unidades escolares.  
 
 Art. 61º -Os órgãos da Administração Pública direta e indireta e 
Fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições 
financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida. 
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 § Único – O disposto no caput deste artigo aplica-se, ainda às pessoas 
com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes, e pessoas com 
criança de colo. 

 
 Art. 62º - O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e 
atendimento imediato as pessoas de que trata o art. 61º desta Lei. 
 
 § 1º - O tratamento diferenciado inclui, entre outros: 
 I – assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações 
acessíveis; 
 II – mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à 
altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido 
nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 
 III – serviço de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, 
prestado por interpretes ou pessoas capacitadas de LIBRAS e capacitadas no trato 
com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocengas, 
prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento; 
 IV – pessoal prestado para prestar atendimento às pessoas com 
deficiência visual, mental, e múltipla, bem como as pessoas idosas; 
 V – disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
 VI – sinalização ambiental para a orientação das pessoas referidas no art. 
2º desta Lei; 
 VII – divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 VIII – admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão de 
acompanhamento junto de pessoa deficiente, ou de treinador, nos locais dispostos 
no caput do art. 61º desta lei, bem como as demais edificações de uso público e 
naquelas de uso coletivo; 
 IX – existência de local de atendimento especifico para as pessoas 
referidas no art. 2º desta Lei. 

 

 § 2º - Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas 
referidas no art. 2º desta Lei, antes de qualquer outra, depois de concluído o que 
estiver em andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 
3º da Lei nº10.741 de 01 de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. 
 
 § 3º - Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e 
privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por esta lei fica 
condicionada à avaliação médica em face de gravidade dos casos a atender. 
 
 § 4º - Os órgãos, as empresas e as instituições referidas no caput do art. 
61º desta Lei devem possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado 
para o uso por pessoa com deficiência auditiva. 
 
 Art. 63º - Os estabelecimentos comerciais, os de serviços e os similares 
deverão afixar, em local visível de suas dependências, cartazcom os seguintes 
dizeres: “Gestante, lactante, pessoa com criança de colo, pessoa com idade 
superior ou igual a sessenta anos e pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida têm atendimento prioritário.” 
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 Art. 64º - Será garantido tratamento prioritário aos processos 
administrativos municipais, abertos por pessoa com deficiência ou com idade igual 
ou superior a sessenta anos. 
 
 § 1º - Para efeito no disposto nesta Lei, são consideradas ações 
administrativas atos de distribuição, informações, solicitação de serviços, 
julgamentos, citações e deferimentos, inclusão em pauta de discussão, despachos 
e proferimento de sentenças decisórias e expedientes que impliquem publicação 
na imprensa oficial, quando necessário, e correlata. 
 
 § 2º - O interessadona obtenção do beneficio conferido por esta Lei deverá 
requerê-lo no movimento protocolização do ato ou processo, mediante 
comprovação das condições definidas no caput deste artigo.  
 
 Art. 65º Os órgãos e as entidades da Administração Publica Municipal 

direta e indireta responsável pela área da Saúde deverão adotar as seguintes 
medidas: 
 I – promover ações preventivas de detecção precoce e de tratamento das 
doenças causadoras de deficiências e outras potencialmente incapacitantes; 
 II – desenvolver programas especiais de prevenção de acidentes 
domésticos, de trabalho, de trânsito e outros, bem como o desenvolvimento de 
programas para tratamento adequado aos acidentados; 
 III – garantir as pessoas com deficiência acesso aos estabelecimentos que 
prestam atendimento a saúde, públicos e privados ou filantrópicos, e de seu adequado 
tratamento, conforme normas técnicas e condutas apropriadas; 
 IV – garantir atendimento domiciliar de saúde à pessoa com deficiência 
não internada e impossibilitada de acesso à unidade de atendimento; 
 
 V – investir na formação e na atuação de agentes comunitários e nas 
equipes de saúde da família, baseado em pesquisa da realidade, visando à 
disseminação de práticas e estratégias de reabilitação referenciada na comunidade; 
 
 VI – atender as pessoas com deficiência auditiva na rede de serviços do 

Sistema Único de Saúde – SUS – e das empresas que detêm concessão ou permissão 
de serviços públicos de assistência a saúde, por meio de profissionais capacitados para 
o uso da LIBRAS ou para tradução e interpretação. 

 
 § 1º - Para efeito no disposto nesta Lei, prevenção compreende as 

ações e as medidas orientadas a evitar as causas das deficiências, bem como sua 
progressão ou derivação em outras incapacidades. 

 
 § 2º -A deficiência deve ser diagnosticada e caracterizada por equipe 

interdisciplinar de Saúde para fins de concessão de benefícios e serviços. 
  

 § 3º - As ações referidas neste artigo serão executadas por instituições 
públicas, assim como pela rede conveniada e contratada, devidamente credenciadas 
pelo SUS. 
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 Art. 66º- O Poder Executivo, no âmbito dos serviços de Saúde do SUS, 
realizará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o parto, a Triagem Auditiva Neonatal 
– teste do ouvidinho – em crianças nascidas e suas unidades de saúde. 

 
 Art. 67º - Fica obrigatória o exame de Fundo de olho em recém-nascidos, 

no Municipio, para diagnóstico do retinoblastoma, da catarata e do glaucoma 
congênitos, bem como de outras doenças. 

 
 § 1º - O exame de que trata o caput deste artigo será realizado pelo 

médico no berçário, e o diagnóstico será informado aos pais ou responsáveis pelas 
crianças. 

 
 § 2º - Diagnosticada a existência de alguma doença, o medico: 
    I – orientar a família da criança a procura o oftalmologista; 

   II – informar o resultado do exame aos órgãos públicos da área de 
Saúde; 
 

 III – providenciar e acompanhar o encaminhamento da criança ao órgão 
público competente para realização de exames específicos. 

 
 Art. 68º - Passa a ser obrigatória a aplicação, pelos centros de 

saúde, creches, unidades escolares e de Educação Infantil do Município, de testes 
auditivos periódicos em crianças, desde os seis meses de idade, como prevenção de 
problemas auditivos. 

 
 § Único – Compete ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos 

competentes responsáveis pelas áreas de Saúde e de Educação, definir meios para a 
implantação dos programas de preservação auditiva. 

 
 Art. 69º - O Poder Executivo realizará, nos centros de municipais de 

saúde, diagnósticos precoces de fenilcetonúria (FNC), de hipotireoidismo congênito 
(HC) e de outras doenças congênitas causadoras de deficiência mental – Teste do 
pezinho. 

 

 § 1º - A realização do diagnóstico precoce tem por objetivo detectar 
doenças causadoras de deficiência mental e outros distúrbios congênitos que, por 
meio de tratamento adequado podem ser curados e minorados. 

 
 § 2º - O diagnóstico precoce será realizada em crianças, no período 
compreendido entre 48 horas após o nascimento até os dois meses de idade. 
 
 § 3º - O Poder Executivo proporcionará o tratamento adequado aos 
portadores de fenilcetonúria (FNC), de hipotireoidismo congênito (HC) é de outras 
doenças congênitas causadoras de deficiência mental, imediatamente após o 
diagnostico. 
 
 Art. 70º - É beneficiária do processo de habilitação e reabilitação a pessoa 
que apresenta deficiência, qualquer que seja sua natureza, agente causal ou grau 
de severidade. 
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 § 1º - Entende-se por habilitação o processo global e continuo de duração 
ilimitada, com o objetivo de proporcionar às pessoas com deficiência, mediante 
ações intersetoriais, o alcance de níveis de desenvolvimento pessoal necessário a 
uma vida socialmente participativa e ou produtiva. 
 
 § 2º - Considera-se reabilitação, o processo com reavaliação periódica 
desde que necessária, destinado a permitir que a pessoa com deficiência alcance 
o nível funcional – físico, mental e sensorial -, no seu contexto social, com 
independência, autonomia, e melhoria da qualidade de vida. 
 
 Art. 71º - A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
política de seguridade social não contributiva, que provê mínimos sociais, realizada 
mediante conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. 
 
 Art. 72º - A Política Municipal de Assistência Social tem por objetivos, 
entre outros, a elaboração e a execução de programas, de projetos, a prestação 
de serviços e a concessão de benefícios voltados para a proteção, habilitação, 
reabilitação da pessoa com deficiência, a promoção de sua inclusão na vida 
comunitária e no mundo do trabalho, bem como a dos membros de sua família.  
 
 Art. 73º - O atendimento da Política Municipal de Assistência Social às 
pessoas com deficiência e seus familiares reger-se-á pelo seguintes princípios: 
 I – com respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia, sua diferença e 
potencialidade e seus direitos e benefícios e serviços de qualidade, bem como a 
convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidades; 
 II – igualdade de direito de atendimento sem qualquer discriminação; 
 III – informação ampla dos serviços e benefícios, dos programas e 
projetos, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e critérios para 
sua concessão; 
 
  IV – implantação e implementação de uma rede de atendimento que 
garanta as condições necessárias a sua inclusão; 
 V – garantias de ações básicas centradas nas necessidades e 
potencialidades das pessoas com deficiência; 
 VI – primazia da responsabilidade do Poder Executivo na condução da 
Política a que se refere o caput deste artigo; 
 VII – organização das ações básicas de forma intersetorial e 
descentralizada; 
 VIII – promoção social; 

 
 § Único – A ações básicas serão integradas à Política Municipal de 
Assistência Social e submetidas ao controle do Conselho Municipal de Assistência 
Social e do Conselho Municipal de pessoas portadoras de deficiência. 
 
 Art. 74º - Constitui-se campo de ação da Assistência social: 
 I – promoção de acesso à rede de atendimento e garantia de equiparação 
de oportunidades do mundo do trabalho; 
 II – provisão de benefícios, serviços, programas, e projetos para suprir 
necessidades básicas; 
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 III – normatização, fiscalização e controle da prestação de serviços 
assistenciais; 
 IV – qualificação de serviços humanos no atendimento às pessoas com 
deficiência; 
 V – garantia de acolhimento em moradias temporárias e, no caso de 
crianças, com observância no disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 VI – promoção e incentivo de campanhas e projetos educativos de 

valorização das potencialidades das pessoas com deficiência, de combate ao 
preconceito e a discriminação, de forma intersetorial; 

 VII – garantia de condições efetivas para habilitação e reabilitação de 
pessoa com deficiência. 

 
 Art. 75º - As diretrizes das ações básicas obedecerão a deliberações do 

Conselho Municipal de Assistência Social e deverão ser compatibilizadas nos planos 
municipais. 

 
 Art. 76º - As ações básicas para as pessoas com deficiência serão 

executadas pelo Poder Público ou em parceria com entidades filantrópicas e privadas. 
 

            Art. 77º - As ações no âmbito da Assistência Social visarão 
prioritariamente, as crianças e aos adolescentes com deficiência, assegurando-se a 
participação de sua família. 

 
 Art. 78º - Consideram-se atribuições da Assistência Social as seguintes 

ações básicas: 
 I – apoiar, informar, orientar e encaminhar; 
 II – requerer beneficio de prestação continuada e eventuais, buscando 
ainclusão social do beneficiário em programas de habilitação e reabilitação; 
  
 III – desenvolver serviços, programas e projetos de proteção especial à 
pessoa com deficiência em situação de abandono ou sem referencia familiar e auto-
negligência; 
 IV – garantir o acompanhamento sociofamiliar de pessoa deficiente cujos 
direitos são violados por falta, omissão ou abuso da família; 
  V – garantir a formação continuada dos prestadores de serviços, tendo 
em vista a inclusão social; 
 VI – criar alternativas de qualificação profissional, garantindo a 
equiparação de oportunidades no mundo do trabalho; 
 VII – assegurar o acompanhamento às famílias de pessoas com 
deficiência beneficiária da Política Municipal de Assistência Social; 
 VIII – assegurar o atendimento, em todos os programas e serviços 
prestados, a pessoas com deficiência que façam parte da população de rua. 
 
 Art. 79º - Fica assegurada no Sistema Municipal de Ensino, a inclusão 
escolar de crianças, jovens e adultos com deficiência, em todos os níveis modalidades 
de ensino, garantindo-lhes o acesso, a permanência e a educação de qualidade. 
 
 § 1º - A matricula dos educandos de que trata o caput deste ártico será 
efetivada de acordo com a sua moradia, observando-se os parâmetros e critérios do 
cadastro do Município. 
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 § 2º - Fica assegurado aos educandos de que trata o caput deste artigo os 
cuidados especiaisque se fizerem necessários no tocante à higiene, alimentação, 
medicação, entre outros, durante o período em que permanecerem na escola, 
mediante acompanhamento individual prestado por estagiário disponibilizado 
especificamente para este fim. 
 
 § 3º - As escolas deverão utilizar mobiliário escolar de acordo com os 
princípios ergonômicos.  
 
 § 4º - É assegurado o transporte especial para os educandos de que trata 
o caput deste artigo que, em função do grau de severidade da deficiência, não possam 
utilizar o sistema de transporte público. 
 
 Art. 80º - Aplicam-se ao Município as normas de acessibilidade previstas 
pela ABNT para a construção e reforma de prédios escolares. 
 
 
 Art. 81º - O atendimento educacional especializado dar-se-á, 
prioritariamente, no âmbito da rede pública e, de forma complementar, por meio de 
convênios de cooperação ou contratos, conforme legislação pertinente e de acordo 
com as disposições da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes 
básicas da Educação Nacional – LDB. 
 
 Art. 82º - Ficam assegurados o conhecimento e a difusão de LIBRAS, do 
Sistema Braile, bem como a provisão de recursos tecnológicos e de equipamentos que 
favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especificas de alunos com 
deficiência sensoriais, motoras ou múltiplas na Rede Municipal de Educação. 
 

 Art. 83º - O Sistema Municipal de Educação, deve incluir na  
Educação Infantil e no Fundamental e Médio, o ensino e a utilização da LIBRAS. 
 
 Art. 84º - As instituições de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 
pessoas surdas acesso à comunicação, à educação e a informação nos processos 
seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os 
níveis, etapas e modalidades de Educação desde a Educação Infantil. 
 
 Art. 85º - Fica assegurada a consecução de medidas e ações que 
possibilitem a formação continuada, em serviço, dos educadores da Rede 
Municipal de Educação tendo em vista o atendimento das necessidades 
educacionais especiais do alunado. 
 
 Art. 86º - Fica assegurada a educação escolar a pessoa com deficiência 
que esteja internada em unidade hospitalar congênere por prazo igual ou superior 
a 06 (seis) meses. 
 
 Art. 87º - Ficam reservados no máximo 5% (cinco por cento) dos cargos e 
empregos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração 
Direta e Indireta do Município para pessoas com deficiência. 
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 Art. 88º - Até que seja atendido o percentual atingido no caput do art. 87º 
serão reservados 10% (dez por cento) das vagas de cada cargo público colocado 
em disputa em concurso público, para investidura preferencial por pessoas com 
deficiência, desde que haja compatibilidade entre estas e as atribuições do cargo 
público pretendido, comprovada em inspeção de saúde. 
 
 § 1º - Para os fins no disposto no caput deste artigo, o número de vagas 
reservado será o número inteiro encontrado pela aplicação do percentual de 10% 
(dez por cento) sobre o número de vagas colocadas em disputa para cada cargo 
público. 
 
 § 2º - Dever-se-á, dentro de cada 10(dez) nomeações para o cargo sujeito 
para a regra estabelecida no caput deste artigo, proceder-se a nomeaçãode 1 (um 
) candidato disputante da vaga reservada, repetindo-se igual procedimento em 
caso de nomeação para mais vagas do aquelas previstas no edital. 
 
 § 3º - Na falta de candidatos com deficiência aprovados em número 
suficiente para preencher as vagas reservadas, aquelas remanescentes serão 
acrescidas ao restante das vagas do respectivo cargo. 
 
 § 4º - A substituição de candidato que, nomeado, não tome posse, não 
entre em exercício, ou seja exonerado de qualquer titulo, será efetuada por 
candidato que tenha disputado a mesma natureza de vaga, entre reservada e não 
reservada. 
 
 Art. 89 º - Os órgãos responsáveis pela organização de concurso ou 
processos seletivo deverão viabilizar mecanismos e alternativas de aplicação das 
provas em condições diferenciadas, de acordo com as necessidades especificas 
dos candidatos com deficiência, bem como garantir a sua acessibilidade ao local. 
 
 § 1º - Fica garantido as pessoas com deficiência visual o direito de ter 
transcritas para o braile as provas de concursos públicos promovidos pelas 
administrações direta e indireta.  
 
 § 2º - Os formulários de inscrição nos concursos públicos municipais 
deverão permitir, por meio de disponibilização de espaço especifico para esse fim, 
que a pessoa interessada informe a sua condição de pessoa com deficiência e a 
sua necessidade de atendimento especializado. 

 
 Art. 90º - Ficam reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a 
estagiários em órgão da Administração Pública Direta e Indireta do Município, para 
pessoa com deficiência. 
 
 § Único – Serão assegurados ao estagiário com deficiência as adaptações 
necessárias ao desempenho da atividade que lhe for atribuída. 
 
 Art. 91º - Os servidores ou empregados com deficiência serão avaliados, 
no exercício de suas atribuições, segundo regras próprias, definidas em legislação 
especifica. 
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 Art. 92º - Compete ao Poder Executivo criar, manter e implementar 
serviços de habilitação e reabilitação de profissionais, bem como apoiar iniciativas 
de entidades não governamentais que visem a qualificação profissional e à 
inserção produtiva de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. 
 
 § Único – Entende-se por habilitação e reabilitação profissional, o 
processo orientado a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir da 
identificação de suas potencialidades laborativas, adquira um nível de 
desenvolvimento profissional, que o capacite, para o ingresso e o reingresso no 
mundo do trabalho e para a participação na vida comunitária. 
 
 Art. 93º - Compete ao Poder Executivo promover o acompanhamento, 
monitoramento e avaliação dos programas e projetos de habilitação e reabilitação 
profissional implementados em parceria com organizações não governamentais, 
filantrópicas e privadas. 
 
 Art. 94 º - A Política Municipal para a Integração da pessoa com 
deficiência e mobilidade reduzida no mundo do trabalho será implementada por 
meio das seguintes medidas: 
 I – reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com 
deficiência nas licitações para comércio em logradouros públicos, concessões e 
permissões de serviço, respeitada a legislação pertinente, desde que a deficiência 
seja compatível com a natureza da atividade de ser prestada; 
 II -intermediação para inclusão da pessoa com deficiência no mundo do 
trabalho, por meio da adoção de procedimentos e apoios específicos; 
 
 III – fomento da ação de grupos, mediante trabalho em regime de 
economia familiar ou comunitária. 

 
 Art. 95º - Os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer 
dispensarão tratamento prioritário e adequados às matérias objeto desta Lei, com 
vistas a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 
 
 I – promover o acesso de pessoa com deficiência aos meio de 
comunicação social; 
 II – criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante: 

a) participação da pessoa com deficiência em concurso de prêmios, no 
campo das artes e das letras; 

b) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa com 
deficiência; 

 III – incentivar a prática desportiva formal e não formal como direito de 
cada um e o lazer como forma de promoção social; 
 IV – estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas 
para pessoa com deficiência e sua entidades representativas; 
 V – assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos 
estabelecimentos de ensino; 
 VI – promover a inclusão de atividades desportivas para a pessoa com 
deficiência na pratica da Educação Física, ministrada nas instituições públicas de 
ensino; 
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 VII – apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com 
informações adequadas para a pessoa com deficiência; 
 VIII – estimular a ampliação do turismo à pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de 
serviços adaptados de transporte; 
 IX – promover a divulgação do grau de acessibilidade dos pontos 
turísticos; 
 
 Art. 96º - Os recursos destinados à cultura financiarão, entre outras ações, 
a produção e a difusão artístico-cultural da pessoa com deficiência. 
 
 
 § Único – Os projetos culturais financiados com recursos oriundo de 
programas especiais de incentivo à cultura deverão facilitar o livre acesso da pessoa 
com deficiência, de modo a possibilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos 
culturais. 
 
 Art. 97º - Compete ao órgão responsável do Município pela área de 
esportes ou afim o gerenciamento de programas e eventos destinados às pessoas 
com deficiência, inclusive com promoção de torneios. 
 
 Art. 98º - O Poder Executivo incentivará as entidades representativas de 
pessoas com deficiência a manterem, prioritariamente, programas que favoreçam o 
desenvolvimento de seus associados, nas áreas de habilitação e reabilitação, inclusão 
social, qualificação profissional e a atuarem na defesa do direito destes. 
 
 Art. 99º - A ação ou omissão que resultem em inobservância às regras 
desta Lei constituem infração, que se classifica em leve, média, grave ou gravíssima. 
 
 Art. 100º - O regulamento definirá a classificação de cada infração, 
considerando o grau de comprometimento da saúde, integridade, equiparação de 
oportunidade e dignidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 
 
 Art. 101º - O cometimento de infração implicará a aplicação das seguintes 
penalidades: 

 I – notificação; 
 II – multa; 
 III – cassação do documento de licenciamento; 
 IV – interdição da atividade. 
  
 § Único – Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais 

infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as penalidades pertinentes. 
 
 Art. 102º - A aplicação da penalidade não isenta o infrator da obrigação de 

reparar o dano resultante da infração. 
 

 Art. 103º - Responderá solidariamente com o infrator quem, de qualquer 
modo, concorrer para a prática da infração ou dela se beneficiar. 
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 Art. 104º - A notificação implica a obrigatoriedade de o infrator sanar a 
irregularidade dentro do prazo fixado em regulamento. 

 
 Art. 105º - A multa será aplicada quando o infrator não sanar a     

irregularidade dentro do prazo fixado na notificação. 
 
 § 1º - Em caso de primeira e segunda reincidência, a multa será aplicada 

respectivamente, em dobro ou em triplo, em relação aos valores previstos em 
regulamento.  

 
 § 2º - Considera-se reincidência, para os fins desta Lei, o cometimento da 
mesma infração pela qual foi aplicada penalidade anterior, dentro do prazo de 12 
(doze) meses contado do licenciamento respectivo ou da última autuação por 
prática ou persistência da mesma infração, o que se der por último. 
 
 § 3º - Os valores da multas serão reajustados anualmente. 
 
 § 4º - O prazo para pagamento da multa será fixado pelo regulamento 
desta Lei, sendo que, após o vencimento, será o valor respectivo inscrito na divida 
ativa. 
 
 Art. 106º - O descumprimento no disposto nesta Lei sujeitará a autoridade 
competente a responsabilidade administrativa. 
 
 Art. 107º - O documento de autuação deverá conter, além de outros dados 
previstos no regulamento desta Lei: 
 I – a identidade do infrator; 
 II – a descrição da infração, com indicação do dispositivo legal 
correspondente; 
 III – o prazo fixado para que a irregularidade seja sanada. 
 
 Art. 108º - O infrator será notificado na lavratura da autuação por meio de 
entrega de cópia de documento de autuação ou por edital. 

 
 § 1º - A entrega da cópia do documento de autuação poderá ser feita, 
pessoalmente, ao infrator ou ao seu representante legal, podendo também ser feita 
pelo correio. 

 
 

 § 2º - Se o infrator for notificado pessoalmente ou pelo correio e recusar-
se a receber sua cópia do documento de autuação ou se a notificação se der por 
meio de preposto, a notificação se dará por meio do comunicado oficial ou 
consumar-se-á no terceiro dia útil seguinte a publicação. 
 
 § 3º - No caso de não ser encontrado o infrator ou seu representante legal 
para receber a autuação, esta será feita mediante publicação, consumando-se a 
autuação no prazo de 10(dez) dias após a publicação. 
 
 Art. 109º - As obrigações assumidas pelo Executivo em relação ao 
repasse de verbas, para entidades comunitárias de caráter social, sem finalidade 
lucrativa, mediante convênios, deverão ser pagas até dia 10 do mês subseqüente. 
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 § Único – Consideram-se entidades comunitárias de caráter social, para 
fins desta Lei, as creches, os asilos, as unidades de atendimento às crianças e 
adolescentes que vivem nas ruas e às pessoas com deficiência, as casas 
especializadas em acolhimento da mulher vitima de violência e as casas 
transitórias para a mãe puérpera que não tem moradia. 
 
 Art. 110º - O atraso no pagamento imporá ao Executivo o pagamento das 
importâncias devidas acrescidas da respectiva correção, de acordo com o índice 
de variação do indexador vigente na data do efetivo pagamento. 
 
 Art. 111º - Fica autorizada a redução, para 20 (vinte) horas semanais, da 
jornada de trabalho do servidor público municipal, legalmente responsável por 
pessoa deficiência em tratamento especializado. 
 
 § 1º - A redução na jornada de trabalho de que trata o caput deste artigo 
depende de requerimento ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o 
interessado. 
 
 § 2º - O requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos: 
 I – certidão de nascimento da pessoa com deficiência; 
 II – termos de tutela ou curatela; 

 
 III – atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento. 
 
 § 3º - O requerimento deve ser enviado para o titular ou dirigente do órgão 
em que estiver lotado o servidor com deficiência ao órgão competente do 
Executivo responsável pela área de Administração e Recursos Humanos, ou 
aquela que resultar de transformação desta, cabendo ao órgão competente do 
Executivo responsável pela área de Saúde a emissão de laudo conclusivo. 
 
 § 4º - A redução da jornada que trata o caput deste artigo será concedida 
por6 (seis) meses, sendo renovável por iguais períodos, mediante apresentação 
de laudo médico indicativo de sua necessidade. 

 
 Art. 112º - Fica a Administração Pública obrigada a prever, em suas 
contratações, condições que assegurem a construção, adaptação e utilização de 
equipamentos que facilitem o acesso de pessoa com deficiência e dificuldadede 
locomoção a todos os serviços públicos e áreas publicas destinadas a escolas, 
hospitais, centros de saúde, centros administrativos, de lazer e cultura, a partir 
desta da publicação desta Lei. 
 
 Art. 113º - A Administração Pública Direta e Indireta do Município deverá 
destinar, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, supressões e 
eliminações de barreiras arquitetônicas, existentes nos imóveis do uso público de 
sua propriedade e naqueles que estejam sob a sua administração ou uso. 
 
 Art. 114º - Fica obrigatório remover do logradouro público: 
 I –equipamento destinado á abertura de portões eletrônicos; 
 II – equipamento destinado a obstrução de estacionamentos de veiculo 
sobre passeio; 
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 III – jardineira e suporte para colocação para colocação de sacos de lixo 
em frente a edifício comercial ou residencial multifamiliar. 
 
 Art. 115º -O responsável pelo equipamento a que se refere o art. 114º 
desta Lei terá o prazo de 60(sessenta) dias para promover a referida remoção. 
 
 Art. 116º - O Poder Executivo elaborará propostade regulamentação desta 
Lei. 
 § 1º - A proposta de que trata o caput será publicada e disponibilizada no 
site oficial da Prefeitura de Morrinhos, abrindo-se o prazo de 60(sessenta) dias 
para apresentação de sugestões por cidadãos ou entidades públicas e privadas. 
  
 § 2º - O Poder Executivo terá o prazo de 30(trinta) dias, ao final do prazo 
previsto no § 1º deste artigo, para apreciar as sugestões apresentadas e decidir 
sobre a forma final do regulamento a ser publicado. 
 
 § 3º - Caso não haja manifestação do cidadão e das entidades no prazo 
previsto, o Executivo publicará o regulamento. 
 
 § 4º - As propostas posteriores de modificação do regulamento, bem como 
os casos omissos, serão submetidos a apreciação do Conselho Municipal das 
Pessoas Portadoras de Deficiência. 
 
 Art. 117º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 
 

        Morrinhos, 18 de agosto de 2011; 166º de Fundação e 128º de Emancipação. 
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