PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

LEI N°. 778/2009
Dispoe sob re a edequecso dos espec os publicos e

que atendam ao publico em geral, no que se refere as condicoes de
acesso para os portedores de necessidades especiais, no municipio
de Serrinha, Estado da Bahia e da outres provkiencies.

PREFEITO DO MUNICiPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuicoes legais conferidas por Lei, faz saber que o Plenario da Camara
Municipal aprovou e eu sanciono e faco publicar a seguinte lei:
Art. 1° - Ficam criadas norrnas para rnelhoria de circulacao para o deficiente
ou portadores de necessidades especiais no municipio de Serrinha.

§ 1° - Todos os edificios publicos ou privados, com afluencia de publico
(Hotels, Casas de Saude, Hospitais, Escolas, Empresas Publicas, etc) deverao ser
dotados de:
I - RAMPA, com inclinacao maxima de 05° (cinco graus), quando o pavimento terreo (ou
cota de soleira), nao estiver no mesmo nivel da calcada de via publica, sendo que
devera ter a largura minima de 1,00m (um metro) quando reta, e de 1,50m (um metro e
cinquenta centimetro) de curva observando o raio minimo de 2,00m (dois metros);
dotada de guarda-corpo quando elevada do solo; revestida com material que permita o
livre rolamento de cadeira de rodas;
II - PORTAS DE ACESSO, com largura mmrrna de 1,00m (um metro) e soleiras com
borda arredondada ou chanfrada que nao deverao ultrapassar a altura de 2cm (dois
centimetros) e, em portas de correr, os trilhos deverao ser embutidos para permitir a
passagem em nivel;
Ill - "HALL" DE ENTRADA, com largura e cornprimento livres de 2,00m (dois metros)
minimos;
IV - PORTAS INTERNAS, com larqura de 90cm (noventa centimetros) inclusive portas de
services:
V - SANITARIOS PUBLICOS, masculine e feminino com portas de 90cm (noventa
centimetros) de largura minima, e ainda;
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a) minimo de um box com espac;amento frontal ao vaso de 1,40m e lateral a este de
90cm (noventa centimetro);
b) Valvula de descarga especial de acionamento sensivel;
c) um lavat6rio sem coluna, assegurando o espaco livre sob o mesmo, com altura da
borda superior de no minimo 82cm (oitenta e dois centimetros);
d) clrculacao interna geral com largura minima de 90cm (noventa centimetro), livre da
area de movlmentacao da porta;
e) barras de apoio, em cano galvanizado, dlarnetro de 25mm (vinte e cinco milimetros)
uma fixada a 5cm (cinco centimetro) da parede ea 80cm (oitenta centimetro) do piso ea
outra ao lado do vaso da mesma altura deste.

§ 2° - As lnstalacoes de Clubes e Aesoclacoes deverao alern do previsto no
Artigo 1°, § 1°, constar de:
""'- RAMPAS - onde se fizer necessaria, a fim de que o deficiente em cadeira de rodas
tenha acesso a todas as lnstalacoes e equipamentos, com tnclinacao maxima de 5%
(cinco por cento), largura minima de 1,00m (um metro), piso adequado ao livre rodar da
cadeira de rodas. No caso de rampa elevada, esta devera ter largura minima de 1,50m
(um metro e meio), com guarda-corpo em toda sua extensao;

II - SANITARIOS - conforme inciso V do Art. 1°, § 1°, na proporcao de 1 box e um
lavat6rio para cada 10 (dez), bem como um chuveiro na mesma proporcao:
Ill - REBAIXAMENTO DE MEIOS-FIOS - nos pontos geradores de trafego, com largura
minima de 1,00m (um metro), com Incltnacao de 5% (cinco por cento) a 8% (oito por
cento) maxima.

§ 3° - Os cinemas, teatros e espac;os publicos alern de contido no Artigo 1°, §
1°, dsverao constar de:
-�espac:;:os para espectadores em cadeira de rodas, com dimensces de 1,20 x 1,50m, ao
,.:,ngo de corredores, na proporcao de 1% (um por cento) da lotacao do cinema e no
minimo de um espac;o por setor de cadeiras.

§ 4° - Os templos deverao obedecer as espectficacoes do Artigo 1°, § 1°.
Art. 2° - Cabera a Secretaria de infra-estrutura e urbanismo, estabelecer as
areas ou locais onde serao apllcaveis
principios normativos definidos para
elaboracao ou modificacao de projetos de urbanizacao.

os

Art. 3° - Fica Determinado aos 6rgaos do municipio, ouvida a Secretaria de
infra-estrutura e urbanismo, o cumprimento das seguintes atribuicoes:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

I - QUANTO

A

INFRA-ESTRUTURA

a) manter vegeta<;ao e arborlzacac em condlcoes de permitir a livre circulacao de
cadeira de rodas, bem como executar o rebaixamento dos meios-fios, construcao de
rampas, rebaixamento de calcadas;
b) estudar a localizacao dos equipamentos publlcos como caixa de coleta de lixo e
correspondencia, telefones publicos, bancas de jornais e revistas, etc, removendo-os
de locais de travessias, ou locais de dificil passagem;
c) criar pontos de estacionamento para embarque e desembarque de deficientes fisicos,
devidamente sinalizados junto a grandes geradores de trafego (aeroportos), terminais,
estacoes rodo-ferroviartas, centros comerciais e outros.
II - QUANTO

A SINALIZA<;AO

a) melhorar e aumentar a slnalizacac horizontal e vertical de advertencia e educativa
para motoristas e deficientes fisicos, em locais como: rampas e passarelas de acesso a
edificios, faixas de travessia de vias, rebaixamento de meios-fios, centros de
reabllitacao e entidades do tipo, etc.;
Art. 4° - Cabe ao Poder Executivo Municipal, atraves de Decreto, a
reqularnentacao desta lei, no prazo de ate 90 (noventa) dias, estabelecendo os valores
financeiros e aplicacao de multas aos infratores.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publlcacao, revogando-se as
demais dlsposicoes em contrario.
Art. 6° - Registre-se, publique-se, cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA,
em 24 de abril de 2009.
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�SNI CARDOSO DE R�UJO
PREFEITO MUNICIPAL
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