LEI NO 4.090, DE 03 DE JULHO DE 1992'.
Disph sobre a eliminasao de barreiras arquitetdnicas para
portadores de deficigncia nos locais de fluxo de pedestres e ediflcios
do uso poblico e dA outras providencias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NATAL,
Faw saber que a Cgmaras Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei :

Art. lQ
- obrigatbrio a adapta@io dos edificios e logradouros de uso publicos para o
acesso, circula~aoe utilizaMo das pessoas portadoras de deficidncia, de conformidads corn as
narmas oriundas da Associag%oBrasileira de Normas Thcnicas (ABNT).
IQ
- Consideram-se de uso piblico :
I - sede dos poderes executives, legislativos e judici8rios.
II - pkdios onde funcionam brggos ou entidades poblicas da administraHo direta ou
indireta.
111 - estabelecimentos de ensino e de saide,bibliotecas, e outros do g6net-o.
IV - supermercados, centros de compras e lojas de departamento.
V - edificagbs destinados ao lazer ,tais como : estddios, cinemas, clubes, teatros e
parques recreativos.
VI - auditorios para conven~hs,congressos, e conferencias.
VII - outros estabelecirnentos, h i s como :
instituifles financeiras e bancArias
bares e restaurantes.
C) hot& e similares
d) sindicato e associa@es profissionais
e) terminais aero-rodoviArios, rodovUrios, femviArios e similares.
f ) cartorios.
a)
b)

5 Ze - Na hipdtese da edificaMo trata-se de pddio de preservago hi-rica ou tombados
pelo patrimbnio pliblico, a adapta@io mencionada no #put deste artigo deveh se submetida A
aprovaflo pdvia do orgao de planejamento Urbano Municipal para estudo de compatibilizaflo,
sendo teninantemente proibido a alteraHo da estrutura dos referidos irndveis.
Art. 2P - Nos ediflcios e logradouros de que trata o art. 15 exige-se pelo menos :
I - Porta de entrada corn largura minima de 90 cm;
II - Nas escadas de acesso, espelho (e) corn altura maxima de 18 cm, piso (p) consoante
corn a fdnnula p+2e = 64cm e largura mfnima de 120 cm.
Art. 3P - AS escadas e rampas deveMo ter corrimdo que possibilitem a utilizaHo corn
seguranGa As pessoas portadoras de deficigncia, observadas as normas de que trata o art. lQ
ea
lei nQ7.405185.
Pahgrafo tinico - As rampas existentes nas vias de deslocamento pQblicodeverao ter
suas inclina@ies,
reentrgncias ou salihcias, consoantes as normas aludidas no "caput" deste
artigo e g M c o s elucidativos constantes do anexo I (fig. 1 e 2), que possa a fazer parte da
presente lei.
Art. 4Q- SerA exigida, sempre que se encontrem obstdculos a menos de 2,00 m (dois
metros) de altura em rela@o ao piso, nas vias de deslocamento pliblico, sinaliza~$io referencial
para deficiente visual, pdr meio de :
a) diferenm marcante no piso, maior ou igual A projeq2o vertical de: c a b s de leituras e
manuten@o dos 6rgBos de serviw pQblicos, caixas de correios, telefones pdblicos, lixeiras
domiciliares fixas, extintores de indndio, grvoms e dernais elementos que possam vir a constituir
em barreiras aos deficientes (Anexo I,fig. 3 e 4).
proteeo metAlicas, de rnadeira ou outro material adequado ,abaixo ou em votta de:
)
Arvores, lixeiras domiciliares Rxas, extintores de indndio e similares (V. anexo I,fig. 5).
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Art. 5P - Em dreas onde nao hA desmntinuidade entre calgadas e o limite do lote,
principalmente quando tratar-se de serviws onde haja movimentos de veiculos , seri obrigatoria
a sinalizaflo flsica que serA usada como balizador referencial para os deficientes visuais (V.
anexo I, fig. 6).
Art. 6P -As grelhas de esgotos e bocas de lobo devem ter espapo estabelecido de mod0 a
facilitar a locorno~~o
dos deficientes visuais.
Art. 7Q - As adaptaqks referidas nesta lei deverao obedecer, ainda, a lei federal ng
7.405185, que trata de perrnissao ou proibi@o de utiliza#io do sirnbolo intemacional de acesso.
Art. &P -0sedificios e logradouros jB existentes terao o prazo mdximo de (5)cinco anos
para executar as adaptafles necesshrias contada a partir da publicaHo desta lei.
Pahgrafo h l c o - Quando da impossibilidade da adaptaqBo fisica da ediftcagao estabelecida no
"caput" deste artigo, deveHo ser tomadas medidas atternativas que minimizem a barreira
existente, mediante consulta previa ao drgao de Planejamento Urbano Municipal.
Art. P - 0 alvard para construqAo ou reforma somente sera concedido mediante o
cumprimento do disposto nesta tei.
Pahgrafo tlnico - Para a libera@io do alvah mencionado no caput deste artigo, exige-se ainda,
urn elevador, pelo rnenos corn abertura minima de porta de I00 crn .
Art. 10 - 0 s drgfios municipais responsAveis pelo licenciarnento e fiscalizaHo de obras
ficam encarregados de implantar e fiscalizar a aplica@o desta lei.
Art. I1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica@io, revogado as disposi@es em

contrdrio.

PalAcio Felipe Camarao, em Natal, 03 de Junho de 1992.

Wilma Maria de Farias
Prefeita.

PORTARIA NO-0812002

- GSISEMURB
Natal, em 07 de junho de 2002.

O SecreWo da SEMURB - Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo, no uso de
suas atribuip6es legais, e, tendo em vista a aplicabilidade das Leis Urbanisticas em vigor, em
especial os termos da Portaria ng 0712002 GSISEMURB.
RESOLVE:

-

-

I Quando o dlculo do nomero de unidades residenciais resultar em frago, considerar-

se-A:
a)

Para fra@es iguais ou superiores a 0,s (cinco d&cimos), o nomero de unidades

sera arredondado para o ndmera inteiro imediatamente superior.
b)
Para fraQaes inferiores a 0,5 (cinco d&imos), o nhmero de unidades serA
arredondado para o nomero inteiro imediatamente inferior.
2 - Para o lote menor que o lote p a d ~ ode 200 ma, a definiqgo das prescri@es
urbanisticas serd dada caso a caso, levando-se em consideraHo a configura60 do entorno.
3 - Quando owrrer uso rnisto (ResidenciallNao-Residential), os indices urbanistioos nBo
se somam. De acordo, corn a zona em que estiver situado o ng de unidades habitacionais deverA
atender, B densidade dernagdfica e sua 6rea construida serd deduzida do indice de utiliraHo
aplicsdo ao uso ntio residential, niio cornputando-se ai as &reas destinadas aos estacionamentos.
4 - Entende-se oomo Area Ptil de uma unidade habitacional o somatbrio das Areas de seus
cdmodos medidas de dentro a dentro. Nao sendo computados, balcbes, sacadas, varandas e
terraws, cujo somatdrio de suas heas n8o ultrapasse 3,00m2.
5 - Quando se tratar exclusivamente da acaixa de escada, as edificafles podefio conjugar
o ZQ (segundo) pavirnento, nas zonas nao adensdveis e o 3Q (terceiro) pavimento nas zonas
adendveis.
6 - Desde que a obra, iniciada, seja passlvel de a p r o v a ~ on, i o serA mrnputada taxa extra
para efeito de ficha de ~Alculo,se sua alvenaria estiver at6 1,50m de altura.
7 - Quando a fachada e a divisa do lote n8o forem paralelas serd adrnitida a ado@o de
recuo mddio mrno se segue:
a) 0 recuo frontal minimo exigido por Lei poderA ser aplicado no ponto mbdio ds fachada
desde que a menor disthcia entre esta e a divisa frontal do lote n8o seja inferior a 213 (dois
terqos) deste recuo, para edificafles de at8 2 (dois) pavimentos e 3 (tn3s)metros para edificaq6es
acima de 2 (dois) pavimentos.
b) 0 s recuos laterais e de fundos exigidos por lei poderAo ser aplicados no ponto mhdio
da fachada correspondente desde que a menor distiincia entre este e a divisa do lote n%oseja
inferior a 1,50 + ).t,
20
DQ-seciQnciae cumpra-se.

Delevam Gutemberg Queim de Melo

SECRETARIO

PresidOncia da Repfiblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Juridicos

LEI No10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000.
DA
prioridade
de
atendimento As pessoas que
especifica,
e
dB outras
providhcias.
0 PRESIDENT€ DA REPOBLICA F a p saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1' AS pessoas porladoras de deficigncia, os idosos com idade igual ou superior a 80
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianps de wlo
tea0 atendimento priorit4ri0, nos termos desta Lei, [Redacao dada pela Lei no 10.741, de

20031
Art. 2P As reparli-s
pdblicas e empresas concessiondrias de serviqos pdbliws esmo
obrigadas a dispensar atendimento prioritdrio, por meio de servips individualizados que
assegurem tratamento diferenciado e atendimento imsdiato As pessoas a que se refere o art.
19
ParAgrafo him. assegurada, em todas as instituifles financeiras, a prioridade de
atendimento As pessoas mencionadas no art. IQ.

Art. 3Q As empresas pdblicas de transport8 e as concessiondrias de transporte coletivo
reservar%o assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas
portadoras de deficibcia e pessoas acompanhadas por crianws de colo.
Art. 4Q0 s togradouros e sanitArios p~lblicos,barn como os ediflcios de uso pdblico, tea0
norinas de constru@o, para efeito de limnciamento da respectha edlfica@o, baixadas pela
autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locals pelas pessoas
pottadoras de deficigncia.
Art. SQ 0 s veiculos de transporte coletivo a serem produzidos apds doze meses da
publicago desta Lei serio planejados de forrna a facilitar o acesso a seu interior das pessoas
portadoras de deficiencia.

5 z9 0s propriet8rios de veiculos de transporte wletivo em utilimqio terio o prazo de
cent0 e oitenta dias, a contar da regulamentargio desta Lei, para proceder As adaptaws
necessArias ao acesso facilitado das pessoas pottadoras de defici6ncia.
Art. 6*A infragio ao disposto nesta Lei sujeitai4 as responsAveis:

I - no =so de servidor ou de c h d a responsAvel pela repartiflo phblica, As penalidades
previstas na legislaqiio especifica;

-

il no caso de empresas concessiondrias de serviqo pQblico, a rnulta de R$ 500,OO
(quinhentos reais) a R$ 2.500,00(dois mll e quinhentos reais), por velculos sem as condims
previstas nos arts. 3Qe 5P;
111 - no caso das institui@es financeiras, as penalidades previstas no art. 44. incisos I. II e
Ill, da Lei no4,595. de 31 de dezembro de 1964.

ParAgrafo h i m . As penalidades de que trata este artigo sera0 elevadas ao dobro, em
caso de reincid3ncia.

Art.
0 Poder Executive regulamentard esta Lei no grazo de sessenta dias, contado de
sua publicaMo.
Art. 8' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaflo.
Brasilia, 8 de nwembro de 2000; 17P da Independencia e 112' da RepQblica.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Alcides Lopes Tgpias
Mattus Tavares
Este texto n i o substitui o publicado no D.O.U. de 9.11.2000

PresidQnciada Rephblfca
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Juridicos
LEI No10.098, OE 19 DE OUEMBRO DE 2000.
Estabelece normas gerais e
crit6rios basiws para a prorno@o da
acesslbilidade
das
pessoas
portadoras de deficiencia ou corn
mobilidade reduzida, e dB outras
providi3ncias.

0 PRESJDENTE DA REP~BLICAFapo saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

disposig6es gerais
Art. 1" Esta Lei estabelece normas gerais e crigrios Msicos para a prorno@o da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiencia ou corn mobilidade reduzida, mediante a supressio de
barreiras e de obsticuloa nas vias e espaps pdblicos, no rnobitiario urbano, na construqio e reforma
de edificios e nos meios de transporte e de comunicaqio.
Art. 2' Para os fins desta Lei s8o estabelecidas as seguintes definic8es:

I - acessibllidade: possibilldade e condigio de alcance para utilizaeo, corn seguranp e
autonomia, dos espaws, moblliArios e equipamentos urbanos, das ediica@es, dos transportes e dos
sistemas e meios de comunicaqio, por pessoa portadora de deficigncia ou corn mobilidade reduzida;
II - barretras: qualquer entrave ou obstAculo que limite ou impem o acesso, a Ilberdade de
movimento e a circula@o corn seguranqa das pessoas, dassificadas em:
a) barreiras arquitetanicas urbanisticas: as existentes nas vias p6blicas e nos e s p a p s de uso
p6blico;

b) barreiras arquitst6nicas na edificaflo: as exisientes no interior dos edificios publims e
privados;
c) bamiras arquitet8nicas nos transportes: as existentes nos meios de transportes;

d) barreiras nas comunicagies: qualquer entrave ou obst&culo que dificulte au impossibilite a
exprass%oou o recebimento de mensagens por intermddio dos meios ou sistemas de comunica@o,
sejam ou n%ode massa;
Ill - pessoa portadora de deficiencia ou corn mobilidade reduzida: a que ternpodria ou
permanentemente tern limitada sua capacidade de relacionar-se corn o rneio e de utilkd-lo;

-

IV elernento da urbanlzaMo: qualquer componente das obras de urbanizaHo, tais como os
referents a pavimentaHo, saneamento, encanamentos para esgotos, distribuigao de energia
el&trica,ilurnina@o pubtica, abastecimento e distribui* de Bgua, paisagismo e os que rnaterializam
as indica-s
do planejamento urbanistim:
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Art. 10. 0 s elementos do mobili6rio urbano deveriio ser projetados e instalados em locais que
permitam sejarn eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficigncia ou corn rnobilidade reduzida.

DAACESSlBlLlDADE NOS EDIFICIOS PUBLICOS OU DE US0 COLETIVO
Art. 11. A wnstru@o, arnpliaqio ou reforma de edificios pQblicosou privados destinadoa ao uso
wletivo deverio ser executadas de modo que sejam ou se tornem acesslveis As pessoas portadoras
de deficidncia ou corn mobilidade reduzida.
ParAgrafo 6 n b . Para os fins do disposto neste artigo, na wnstru@o, ampliafio ou reforma de
edificios pQblicosou privados detinados ao uso coletivo deverao ser observados, pel0 menos, os
seguintes requislbs de acessibllidade:
1 - nas Breas externas ou internas da edicag80, destinadas a garagem e a estacionamento de
uso pQblico, deverio ser reservadas vagas prdximas dos acessos de cirwla@io de pedestres,
devidamente sinallzadas, para veiculos que transportem pessoas portadoras de deficiencia corn
dficuldade de looorno@o permanente;

II - pel0 menos urn dos acessos ao interior da edificaHo deveh estar livre de barreiras
aquitetBnicas e de obstaculos que irnpetpm ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de
deficiencia ou corn mobilidade reduzida;

-

111 pelo menos um dos itinedrios que cumuniquem horizontal e verticalmente todas as
dependdncias e servips do ediflcio, en* si e corn o exterior, deveh cumprir os requisitos de
acessibilidade de que trata esta Lei; e

-

IV os ediflcios deverio dispor, pelo menos, de um banheiro acesslvel, distribuindo-se seus
equipamentos e acessdrios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de
deficigncia ou corn mobilidade reduzida.
Art. 12. 0 s locais de espeticulos, confedncias, aulas e outros de natureza similar deverio
dispor de espagos reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares especlficos
para pessoas corn deficihncia auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo corn a ABNT, de
mod0 a facilitar-lhes as condi-s
de acesso, circula@io
e comunica@o.

Art. 13. 0 s edificios de uso privado em que seja obrigatdria a instala@o ds elevadores deverser wnstruldos atendendo aos seguintes requisitos rnlnimos de acessibilidade:
1 - percurso acessivel que una as unidades habifacionab corn o exterior e corn as
dependhcias de uso comum;

II - percurso acessivel que una a edificaMo A via pfiblica, As edifica@es e aos servipos anexos
de uso mmum e aos ediflcios vizinhos;

-

Ill cabine do elevador e respectiva porta de entrada acesslveis para pessoas portadoras de
deficibncia ou corn mobilidade reduzida.
Art. 14. 0 s ediflcios a serem construfdos corn mais de um pavimento a18m do pavimento de
acesso, A excego das habitagies unifamiliams, e que n%o estejam obrigados B instala~80de
elevador, devergo dispor de especificafles M i c a s e de projeto que facilitem a instalaeo de urn

-

l N S T R U ~
DE~ORDENAMENTO
~ ~ ~ ~
URBAN0 NATAL 2000

elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso camurn destes edificios atender aos
requisitos de acessibilidade.
Art. 15. Cabed ao brgeo federal respondvel pela cmrdena@o da politica habitacional
regulamentar a reserva de urn percentual rninimo do total das habitapBes, conforme a caracterlstica
da popula@o 1-1,
para o atendimento da demanda de pessoas portadoras de ddclbncia ou corn
mobilldade reduzida.

DAACESSlBlLlDADE NOS VE/CULOSDE TRANSPORTE CQLETIVO
Art. 16. 0 s veiculos de transport9 coletivo deve130 cumprir os requisitos de acessibilidade
estabelecidos nas normas tkcnicas especificas.

DAACESSlBlLlDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAWO E SINALIZAGAO
Art. 17. 0 Fader PQblicopromoverA a eliminaqio de barreiras na cornunicaqio e estabeteceh
rnecanisrnos e attemativas thnicas que tornern acessiveis os sisternas de cornunica@o e sinaiiza@o
As pessoas portadoras de defici&ncia sensorial e corn dificuldade de wmunicaqio, para garantir-lhes
o direito de aces# informagio, oomunicagio, ao trabatho, educagio, ao transpo*, B cultura,
ao esporte e ao lazer.
Art. 18. 0 Poder Poblico implementari3 a formaw de profissionais inMrpretes de escrita em
braile, linguagem de sinais e de guias-intdrpretes, para faeiliir qualquer tip0 de comunica~%o
direta A
pessoa portadora de deficidncia sensorial e com dificuldade de comunica@o. Reaulamento

Art. 19. 0 s servi~osde radiodiiusb sonora e de sons e imagens adotario plano ds mdidas
t4cnicas corn o objetivo de pemitir o uso da Ilnguagem de sinais ou outra subtitula@o, para garantir o
direito de acesso A informa@a As pessoas portadoras de deficihncia auditiva, na forina e no prazo
previstos em regulamento.

DISPOSIC~ESSOBRE AJUDAS T~%NICAS

Art 20. 0 Poder PlSbtico promoverd a supressao de bamiras urbanisticas, arquitet8nias, de
transporte e de comunica@o, mediante ajudas tecnicas.
Art. 21. 0 Poder POblico, por meio dos organismos de apoio 2t pesquisa e das agkncias de
financiamento, fomentad programas destinadoa:

I - A promo@o de pesquisas cientificas vobdas ao tratamento e prevenHo de deficisnciaq

-

II ao desenvolvimento tecnolbgico orientado B produqio de ajudas thticas para as pessoas
portadoras de deficigncia;

-

111 A especializaq50 de recvrsos humanos em acessibilidade.

DAS MEDIDAS DE FOMENT0 A ELIMINAGAO DE BARREIRAS

Art. 22. instituldo, no Ambito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do MinisMo da
Justip, o Prograrna Nacional de Acessibilidade, corn dota@o orpmentdria especffica, cuja sxecu@o
serd disciplinada em regularnento.

Art. 23. A AdministraMo PWca federal direta e indireta destinarA, anualmente, dota@o
orpmenMria para as adaptafles, elimina@es e supress6es de barreiras arquitethicas existentes
nos edificios de uso pDbliw de sua proptiedade 8 naqueles que estejam sob sua adminisa@o ou
USO.

Pahgrafo unico. A implementago das adaptaqees, eliminaws e supressbs de barreiras
arquitet8nicas referidas no caput deste artigo deverd set Iniciada a partir do primelm ano de vig8ncia
desta Lei.
Art. 2 4 . 0 Poder PlSblico prornoverA campanhas tnformativas e educativas dirigidas 21 populaHo
em geral, corn a finalidade de oonscientiz8-la e sensibilizi-la quanto B acessibilidade e B integragio
social da pessoa portadora de deficiencia ou corn mobilidade reduzida.
Art. 25. As disposi@es desta Lei aplicam-se aos ediflcios ou imbveis declarados bens de
interesse cultural ou de valor hist6tico-artistiw, desde que as rndificafles nemssdrias observem as
normas especificas reguladoras destes bens.

Art. 26. As organizapBes representativas de pessoas portadoras de deficiencia tee0
legitirnidade para acornpanhat o cumprimento dos requisitm de acessibilidade estabelecidos nesta
Lei.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaMo.
Brasilia, 19 de dezernbro de 2000; 179' da Independenciae 112" da Rep~blica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Jose Gregori
Este texto n8o substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000

-
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Presidgncia da ReplSblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos JuridJcos

DECRETO No5.296 DE 2 DE DUEMBRO DE 2004.
Regulamenta as Leis nw 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que dB prioridade de
atendimento As pessoas que especifica, e
10.098, de 19 de dezernbro de 2000, que
eshklece normas gerais e critkrios bdsicos
para a promo@o da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiencia ou com
mobilidade redurida, e dB outras provid8ncias.
0 PRESIDENTE PA REPOBLICA, no uso da atribui@o que Ihe confere o art. 84, inciso
IV, da ConstituiGo, e tendo em vista o disposto nas Leis n'ls 10.048, de 8 de novembro de
2000, e 10.098, de 19 de dezembm de 2000,
DECRETA:

Art. lQ
Este D e m b regulamenta as Leis
10.098, de 19 de dezembro de 2000.

ngB 10.048, de 8 de novembro de 2000, e

Art. ZQ Ficam sujeitos ao cumprimento das disposi-s
intera@o corn a materia nele regulamentada:

deste Decreto, sempre que hwver

I- a aprova@o de projeto de natureza aquitetdnica e urbanhtica, de comunicaq30 e
informa@o, de transporte coletivo, bem wmo a execu@o de qualquer tipo de obra, quando
tenham destina@o pQblicaou wletiva;

-

II a outorga de wnoessio, pennissio, autorizaqio ou habilitaqio de qualquer nakrreza;
Ill - a aprova@o de financiamento de projetos corn a utiliza@o de recursos pliblioos,
dentre eles os projetos de natureza arquitetdnica e urbanistica, os tocantes A comunicagio e
informaqio e os referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como
convenio, acordo, ajuste, contrato ou similar; e

I V - a concessgo de aval da Uniao na obten@o de empr6stimos e financiamentos
internacionais par enks p6blioas ou privadas.
Art. 3Q See0 aplicadas sanfles administrativas, civeis e penais cabiveis, previstas em
lei, quando nil0 forem observadas as normas deste Decreto.

Art. 4 Q 0 Conselho Nacional dos Direitas da Pessm Portadora de Deficibncia, os
Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as organirafles representativas de
pessoas portadoras de deficigncia tee0 legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para
o cumprimento dos requisites estabelecidos neste Decreto.

Art. '5 0s brgSos da administraHo pdblica direta, Indireta e fundacional, as empresas
prestadoras de servigos pQblicose as institui@es financeiras deverao dispensar atendimento
priorit&rioAs pessms portadoras de deficiencia ou cum mobilidade reduzida.

§ I*
Considera-$9,para os efeitos deste Decreto:

I- pessoa portadora de deficibncia, al4m daquelas previstas na
?-qL
junho de 2003, a que passui IirnitaHo ou incapacidade para o desempenho de atividade e se
enquadra nas seguintes categorias:
a) ddciencia fisica: akera@o compteta ou pardal de urn ou mais segmentos do corpo
hurnano, acarretando o cornprometimento da fun@o flsica, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tdraplqia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, herniplegia, hemiparesia, ostomia, arnputaqio ou ausencia de rnembro, paralisia
cerebral, nanismo, rnembros corn deformidade conghita ou adquirida, exceto as deformidades
estdticas e as que n%oproduzam dificuldades para o desempenho de fung6es;
b) deflcibncia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e urn decibeis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas WeqUhcias de 500Hz, 1.000Hn,2.000Hz e 3.000Hz;

c) deficigncia visual: cegueira, na qua1 a acuidade visual B igual ou menor que 0,05 no
rnelhor olho, corn a melhor corre@o bptica; a baixa visZlo, que significa acuidade visual entre
0,3 e 0,05 no melhor olho, corn a melhor correqio 6ptica; os casos nos quais a sornat6ria da
medida do c a m p visual em arnbos os olhos for igual ou menor que 60"; ou a ocorrencia
simulthea de quaisquer das condims anterimes;
d) deficitincia mental: fundonamento intelectual significativamente inferior A mddia, corn
manifesta*
antes dos dezoito anos e lirnita-s
associadas a duas ou mais Areas de

habilidades adaptativas, tais oomo:

2. cuidado pessoal;
3. habilidades sociais;

4. utilza@io

dos recursos da comunidade;

6. habilidades academicas;

-

e) deficiencia rnQltipla associaqio de duas ou mais deficigncias; e

Il-pessoa corn mobilidade reduzida, aqueta que, n8o se enquadrando no conceit0 de
pessoa portadora de defificihncia, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se,
permanente ou temporariamente, gerando redueo efetiva da mobilidade, flexibilidade,

wordenaflo motora e percepHo.
§ P 0 disposto

no caput aplica-se, ainda, as pessoas corn idade igual ou superior a

sessgnta anos,gestantes, lactantes e pessoas corn crianp de colo.

-
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5 3Q 0 acesso priorit&rioAs edificaq6es e servipos das instrtui-s finanoeiras deve seguir
os preoeitos estabelecidos neste Decreto e nas normas thcnicas de acessbilidade da
Associa@o Brasileira de Normas T h i c a s ABNT, no que n8o conflitarem corn a Lei n O 7.1 02,
de 20 de iunho de 1983, observando, ainda, a Resolu$io do Conselho Monetdrio Nacional nQ
2.878, de 26 de julho de 2001.

-

Art. 6 Q 0 atendimento priorit6rio cornpreende tratamento diierenciado e atendimento
irnediato As pessoas de que trata o art. 5'.

$1' 0 tratamento diierenciado inclui, dentre outros:

II - mobilihrio de recemo e atendimento obrigatoriamente adaptado h altura e A wndigo

I assentos de uso preferencial sinalizados, e s p a p e instalafles acesslveis;

flsica de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas nonnas tkcnicas de
acessibilidade da ABNT;

-

Ill servigos de atendimento para pessms com deficEncia auditiva, prestado por
inthrpretes ou pessoas capacitadas em Lingua Brasiteira d~ Sinais LIBRAS e no trato corn
aquelas que n%ose comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdccegas, prestado por guiasinterpretes ou pessoas apacitadas neste tip0 de atendimento;

-

IV - pessoal capacitado para prestar atendimento &s pessoas corn deficihcia visual,
mental e rnQltipla,bem como As pessoas idosas;
V - disponibilidade de Area especial para embarque e desembaque de pessoa portadora
de deficiencia ou corn mobilidade reduzida;

-

VI sinalizaHo ambientat para orientaflo das pessoas refgridas no art. P;

VII -divulga@io,
em lugar visivel, do direito de atendimento prioriario das pessoas
portadoras de deficiencia ou corn mobilidade reduzida;
Vlll- adrnissZio de entrada e permanencia de do-guia ou do-guia de acornpanhamento
junto de pessoa portadora de deficiencia ou de treinador nos locais dispostos no caput do art.
,'5 born mrno nas dernais edificagies de uso pljblico e naquelas de uso cotetivo, rnediante
apresentaMo da carteira de vacina atualizada do animal; e
IX - a existencia de local de atendimento especifico para as pessoas referidas no art. 5'.

$28 Entende-se por imediato o atendimento prestado As pessoas referidas no art. SQ,
antes de qualquer outra, depois de concluido o atendimento que estiver em andarnento,
observado o disposto no inciso I do ~ardarafo6niw do art. 3' da Lei no 10.741. de 1" de
outubro de 2003 IEstatuto do Idoso).

5 PNos servipos de emergdncia dos estabelecimentos plrblicos e privados de
atendimento A sahde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada A avaliaeo
medica em face da gravidade dos casos a atender.
3 4' 0s 6rg%m,ernpresas e instituifles referidos no caput do art. '5 devem possuir, pelo
menos, urn telefone de atendimento adaptado para wrnunica@o corn e por pessclas
portadoras de deficiencia auditiva.
Art. 0 atendimento prioritario no irnbito da adrninistraqgo pljblica federal direta e
indireta, bern mmo das ernpresas prestadoras de sewips pQblicos,obedecerd As disposifles
deste Decreto, atem do que estabelece o Decreto no 3.507. de 13 de i u n h de 2000.

Padgrafo Onico. Cake aos Estados, Municlpios e ao Dlstrito Federal, no Bmbito de suas
cornpet+3ncias, criar instnrrnentos para a efetiva irnplantag80 e o controle do atendimento
prioritario referido neste Decreto.

DAS CONDIG6ES GERMS DAACESSIBILIDADE
Art. 8QPara os fins de aoessibilidade, considera-se:

-

I acessibilidade: condi@o para utilizafio, corn seguranp e autonomia, total ou assistida,
dos espapos, mobili8rios e equipamentos urbanos, das edificafles, dos servips de transporte
e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicaqio e informago, por pessoa portadora de
defrciencia ou corn mobilidade reduzida;
ll-barreiras: qualquer entrave ou obstAculo que limite ou imp* o acesso, a liberdade ds
movimento, a clrcula@o corn seguranp e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou
terem acesso 4 informaGo, classificadasem:

a) barreiras urbanisticas: as existentes nas via$ pClblicas e nos esgaqos de uso p0blico;

b) barreiras nas edificap8es: as existentes no entorno e Interior das ediiicaMes de uso
plSblico e coletivo e no entorno e nas Areas internas de usa comum nas edificagiies de uso
privado muhifamiliar;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos servi~osde transportes; e
d) barrelras nas cornunlca@es e inforrnafles: qualquer entrave ou obstaculo que dificulte
ou irnpossibilite a express80 ou o recebimento de mensagens por intermddio dos dispositivos,
rneios ou sisbmas de comunicaqiio,sejam ou n i b de massa,bem como aqueles que dificuttem
ou irnpossibilitern o acesso informa@o;

Ill - elemento da urbanimHo: qualquer cornponerite das obras de urbanizaHo, his como
oa referentes 4 pavirnenta@o, saneamento, distribuiqio de energia etbtrica, iluminaqio pdblica,

absstecirnento e distribuiqio de Agua, paisagismo e os que rnaterializam as indicaqhs do
planejamento urbanfstico;

-

IV rnobiliBrio urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espagos pdblicos,
superpostos ou adicionados aos elernentos da urbanizaqio ou da edKca@o, de forma que sua
modifica@o ou traslado n8o pmvoque alteraws substanciais nestes elernentos, tais como
semAforos, postes de sinaliza~%o
e similares, telefones e cabines telefbnicas, fontes poblicas,
lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de naturera adtoga;

-

V ajuda t8cnica: os produtos, Instrumento$, equipamentos ou tecnologia adagtados ou
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa porladora de defrciencia
ou com rnobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida;

-

VI edifitqiies de uso p6blico: aquelas adrninistradas por entidades da adrninistrqio
pfiWica, direta e indireta, ou por ernpresas prestadoras de servigos pGblicos e destinadas ao
pdblico em geml;
Vll- edificafles de uso coletivo: aquelas destinadas L atividades de natureza wmercial,
hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turlstica, recreativa, social, religiosa, educacional,
industrial e de sadde, inclusive as edificams de presta@o de servips de atividades da
mesma n a t u m ;

-
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VIII -edifica@es de uso privada aquelas destinadas A habitaMo, que podern ser
classificadas mmo unifamiliar ou multifamiliar; e
IX - desenho universal: concepqiio de espapos, artefatos e produtos qua visam atender
sirnultaneamente todas as pessoas, corn diferentes caracteristicas antropom4tricas e
sensoriais, de forma aut6noma, segura e confort&vel, constituindo-se nos elementos ou
sotu@es que wrnphrn a acessibilidade.
Art. SPA forrnula@o, irnplementaHo e ma nuten@o das ag6es de acessibilldade
atenderio As seguintes premissas bhsicas:

-

t a priorizago das necessidades, a programaqio em cronograma e a reserva de
recursos para a implantaqio das ag6es; e

-

II o planejamento, de forma wntinuada e articulada, entre os setores emlvidos.

DA IMPLEMENTAH0DA ACESSlBlLlDA DE ARQUITET6NICA E URBAN[STICA

Das Condipdes Gerais

Art. 40. A cancep@o e a impianta~%o
dos projetos arquitet6nicos e urbanistiws devem
atender aos principios do desenho universal, tendo coma refer&ncias besicas as normas
tecnicas de acessibilidade da ABNT, a IegislaHo especifica e as regras contidas neste
Decreto.

5 1' Caberd ao Poder POblico promover a inclusio de conteddos ternaticos referentes ao
desenho universal nas diretrizes curriculares da educa@o profissional e tecnolbgica e do
ensino superior dos cursos de Engenharia, Arquitetura e corretatos.
3 2*0 s programas e as linhas de psquisa a serem desenvolvidos corn o apaio de
organismos pClblicos de auxilio B pesquisa e de agencias de foment0 deveeo inctulr temas
voltados para o desenho universal.
Art. 11. A construggo, reforma ou amplia@o de ediicafles de uso pdbiico ou coletivo, ou
a mudan- de destinaMo para estes tipos de edificaqio, deverio ser executadas de modo que
sejam ou se tornem acessiveis B pessoa portadora de deficiencia ou cam mobilidade reduzjda.

5 lQ
AS entidades de fiscaliza@o profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura e
correlatas, ao anotarern a responsabilidade tkcnica dos projetos, exigieo a responsabilidade
profissional declarada do atendimento As regras de acessibilidade previstas nas nomtas
tdcnicas de acessibilidade da ABNT, na IegislaMo especlfica e neste Decreto.
3 Para a aprova@o ou limnciamento ou emisGo de mrtificado de conclusSo de
projeto arquitet8nico ou urbanlstico deved ser atestado a atendimento As regras de
acessibilidade previstas nas normas tdcnicas de acessibilidade da ABNT, na Iegislaflo
especifia e nest%Decreto.

9 3% Poder Publico, ap6s certificar a acessibilidade de edificaMo ou serviw,
determinad a coloca@o, em espaws ou locais de ampla visibilidade, do "Slmblo
lnternacional de Acesso", na forrna prevista nas normas t h i c a s de acessibilidade da ABNT e
na Lei no7.405. de 12 de novembro de 1985.

Art. 12. Em qualquer interven@o nas via$ e Iogradoum pOblm, o Poder Publim e as
empresas concession8rias responsdveis pela execu@o das obras e dm servipos garantirZio o
tivre tdnsito e a circulaflo de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas
portadoras de deficiQncia ou com mobilidade reduzida, durante e apbs a sua exemgo, de
awrdo corn o previsto em normas tecnicas de acessibilidade da ABNT, na legislaqio
especlfica e neste D m t o .
Art. 13. Orientam-se, no que wuber, peias regras previstas nas normas t h i c a s
brasileiras de acessibilidade, na legistaflo especlfica, obsewado o disposto na Lei no 40.257,
de 10 de iulho de 2001, e neste Decreto:

I- os Planos Diretares Municipais e Planos Diretores de Transport9 e Thnsito elaborados
ou atualizados a paar da publicaqiio deste Decreto;

II - o C6digo de Obras, C6digo de Postura, a Lei de U r n e OcupaMo do Solo e a Lei do
Sistema ViBrio;

-

I[I os estudos pr6vios de impacto de vizinhan~;
IV - as atividades de fiscali@o e a irnposipZio de san@es, incluindo a vigilancia saniGria
e ambiental; e

-

V a prevlsao orpment8ria e os mecanismos tributaries e financeiros utilizados em
carater compensat6rio ou de incentive.

3 lgPara concessBo de alvarE1 de funcionarnento ou sua renovaHo para qualquer
atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste
Decreto e nas normas thcnicas de acesslbilidade da ABNT.
9 PPara emissio de carta de "habite-sen ou habilitaqio equivalente e para sua
renovagio, quando esta tiver sido emitida anteriarmente As exigencias de acessibilidade
contidas na legislagio especifica, devern ser observadas e ceriificadas as regras de
acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas tkcnicas de acessibilidade da ABNT.

Das Condiws Especlficas
Art. 14. Na promoflo da acessibilidade, sea0 observadas as regras gerais previstas
neste Decreto, complementadas pelas normas tbcnicas de acessibiridade da ABNT e pelas
disposi-s
contidas na legisla@o dos Estados, Municipios e do Distrito Federal.

Art. 15. No planejamento e na urbanizaeo das vvis, praps, dos logradouros, parques e
demais espaws de uso pdblico, deveeo ser cumpridas as exigencias dispostas nas normas
tknicas de acessibllidade da ABNT.

5 1'

Incluern-se na condi@o estabelecida no caput:

I- a constru~iode calwdas para circula@o de pedestres ou a adaptaMo de situaNes
consolidadas;

-

It o rebaixamento de calqadas corn rampa amssivel ou eleva@o da via para travessia de
pedeske em nivel; e

-
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$ PNos cams de adapta@o de bens cuhrais imbveis e de interven@o para
ragularlra$io urbanistica em areas de assentamentor, subnormais, serd admitida, em car&ter
exceptional, faixa de largura menor que o estabelecido nas normas tbcnicas citadas no caput,
desde que haja justimtiva baseada em estudo tecnioo e que o acesso seja viabilizado de
outra forrna, garantida a rnelhor tkcnica possivel.
Art. f 6. As caracteristicas do desenho e a instalago do mobiliario urbano devern garantir
a aproximaHo segura e o uso por pessoa portadora de deficiencia visual, mental ou auditiva, a
aproxm
i a@o
i
e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiencia flsica, em
especial aquelas em cadeira de rodas, e a circula@o livre de bamiras, atendendo b
condiwes estabelecidas nas nomas tecnlcas de acessibilldade da ABNT.

5 IQ
Incluem-se nas condip8es estabelecida no caput:
t -as marquises, os toldos, elementos de sinalizac80, luminosos e outros elernentos que
tenham sua proj-o
sobre a faixa de cricua
l @o
i
de pdestres;
1
I - as wbines telefgnicas e os temlinab de autwtendimento de produtos e servipos;
111 - os telefones pplilims sern cabine;

-

IV a instalaHo das aberturas, das batoeiras, dos comandos e outros sistemas ds
acionamento do mobiliario urbano:
V - os demais elementos do mobilidrio urbano;

-

VI o uso do solo urbano para posteamento; e
VII -as especies vegetais que tenham sua proje@o sobn a faixa ds circulaqiio de
pedestres.

-

5 P A concession6ria do Servipo TeIefBnic Fixo Comutado STFC, na modalidade
Local, dever&assegurar qus, no mlnimo, dois por mnto do total de Telefones de Uso PIClblioo
TUPs, &em cablne, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa
diMncia nacional, hem como, pelo menas, dois por cento do total de TUPs, corn capacidade
para originar e receber chamadas de longa distAncia, nacional e international, estejam
adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiencia auditiva e para usuarios de
cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os Planos Gerais de Metas de Universaliza@o.

-

§ 38 As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos tenninais de auto-atendimento
de produtos e sewips e outros equipamentos em que haja intera@o corn o p6btico devem
estar localkados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadaira de rodas e
possuir mecanismos para utiliza@o aut8noma pot pessoas portadoras de dericiencia visual e
auditiva, conforme padr6es estabelecidos nas normas &nicas de aoessibitidade da ABNT.

Art. 17. 0 s semaforos para pedestres instalados nas vias prSblicas deverio estar
equipados corn mecanismo que sirva de guia ou orientaqio para a travessia de pessoa
portadora de deficigncia visual ou corn moblidads reduzida em todos os locais onde a
intensidade do fluxo de veiculos, de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarern,
bem como mediante salicita@o dm interessados.
Art. 18. A constru@o de edificaq6es de uso privado multifamiliar e a constru@o,
amplia@o ou reforma de edifica@es de uso coletivo devern atender aos preceitos da
acessibilidade na interligaHo de W a s as partes de uso camum ou abertas ao ptiblioo,
conforme os padr6es das narmas thcnicas de acessibilidade cia ABNT.

ParSgrafo Onico. Tambdm e&o sujeitos ao disposto no =put os acessos, piscinas,
andares de reweaHo, salZio de festas e reuniees, saunas e banheiros, quadras esportivas,
portarias, estacionamentos e garagens, enbe outras partes das &reasinternas ou externas de
uso comurn das etiica@es de uso privado rnultifamiliar e das de uso wletivo.
Art. 19. A construqio, ampliaflo ou reforma de edificafles de uso p6bliw deve garantir,
pelo menos, urn dm acessos ao seu interior, corn comunicq-io com todas as suas
dependencias e s e r v i p , livre de barreiras e de obstaculos que impepm ou dificultem a sua
acessibilidads.

5 lQ
No caso

das edificaMes de uso p6bliw jB existentes, teriio elas prazo de trinta

meses a contar da data de publicaflo deste Decreto para garantir acessibilidade As pessoas
portadoras de deficidncia ou com mobllidade reduzida.

5 PSempre que houver viabilidade arqultetbnica, o Poder PQblico buscard garantir
dotaqilo owrnentaria para ampliar o nlimero de acessos nas edicagks de uso publiw a
serem construidas, ampliadas ou reformadas.
Art. 20. Na amplia@o ou reforma das edificafles de uso pdbico ou de uso coletivo, os
desniveis das Areas de circulaqio internas ou externas serio transpostos por meio de rarnpa
ou equipamento eletromdnico de deslocamento vertical, quando nio for posslvel outro
acesso mais d m d o para pessoa portadora de deficiencia ou corn rnobilidade reduzida,
conforme estabelecido nas norrnas tkcnicas de acessibilidade da ABNT
Art. 21. 0s balc8es de atendimento e as bilheterias em edifica@o de uso p6blico ou de
uso coletivo devem dispor de, pelo menos, uma patte da superflcie acssslvet para atendimento
Bs pessoas portadoras de deficigncia ou com mobilidade mduzida, conforme os paddas
normas t8cni-s de acessibilidade da ABNT.
Padgrab Onico. No caso do exercicio do direito de voto, as urnas das sems eleitorais
devem ser adequadas ao uso corn autonomia pelas pessoas portadoras de deficibncia w corn
mobilldads reduzida e estarem instaladas em local de votagio plenamente aassivel e corn
estacionamento prdximo,

Art. 22. A wnstru@o, ampliaHo ou refom de edificaMes de uso pljblco ou de uso
coledvo devem dispor de sanitArias acesslveis destinados ao uso por pessoa portadora de
deficidncia ou corn mobilidade reduzida.

5 1' Nas ediicafles de uso pdblico a serem construidas, os sanwrios destinados ao uso
por pessoa portadora de deficDncia ou corn mobilidade reduzida serio distribuldos na razio
de, no minirno, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificaqio, corn entrada
independente dos sanitArios coletivos, obedecendo As normas t6cnicas de acessibilidade da
ABNT.
5 2 Nas edificaq6es de uso p6blico jB existe ntes, teHo elas prazo de trinta meses a
contar da data de publica@o deste Decreto para garantlr pelo menos urn banheim amssivel
por pavimento, corn entrada independente, distribuindese seus equipamentos e acess6rlos de
mod0 que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficigncia ou corn mobilidade
reduzida.

9 3' Nas edificafles de uso mletivo a serern construidas, ampliadas ou reformadas, onde
devem existir banheiros de uso publico, os sanit8rim destinados ao uso por pessoa portadom
de deficiencia deverio ter entrada independente dos demais e obedecer As normas tkcnicas de
acessibilidade da ABNT.

5 4' Nas ediftrxwes de uso coletivo jA existentes, onde haja banheiros destinados ao uso
p6blic0, os sanitarios preparados para o uso por pessoa portadow de deficiencia ou corn
mobilidade reduzida deveeo estar localizados nos pavirnentos acesslveis, ter entrada

lndependente dos demais sanltdrios, se hower, e obedecer as normas tdcnicas de
acessibilidade da ABNT.
Art. 23. 0s teatros, cinemas, auditbrios, esMdios, ginbios de esporte, casas de
esp&culos, salas de confesncias e sirnilares reservaio, pelo menos, dois por oento da
l o t a w do estabelecimento para pessoas em cadelra de rodas, distribuldos pelo recinto em
locais diversos, de boa visibilidade, prdximos aos corredores, devidamente sinalizados,
evitando-se Areas segregadas de p6bliw e a obstru@o das saldas, em conformidade corn as
norms tecnicas de acessibilidade da A8NT

5 lQ
Nas edificagBes pmvisias no caput, B obrigatdria, ainda, a destina@o ds dois por
wnto dos assentos para acornoda@o de pessoas portadoras de deficidncia visual @ de
pessoas w m mobilidade reduzida, incluindo obesos, em tocais de boa recep@o de mensagens
sonoras, demndo todos ser devidamente slnalirados e estar de acordo corn os pad-$ das
nomas tdcnicas de acessibilidade da ABNT.

5 2'No caso de n8o haver comprovada proc ura pelos assentos reservados, estes
poderio excepcionalmente ser ocupados por pessoas que nio sejam portadoras de deficigncia
ou que nio tenham rnobilidade reduzida.
5 3e 0 s espagos e assentos a que se refere este artigo deverio situar-se em locais que
garantam a acomodaHo de, no mlnimo, urn acompanhante da pessoa portadora de deficiancia
ou corn mobilidade redunida.
§ 4P Nos locais referidos no caput, haveh, obrigatoriamente, rotas de fuga e saidas de
emerghncia amsslveis, conforme padr6es das normas tdcnicas de acessibilidade da ABNT, a
fim de permitir a saida segura de pessoas portadoras de deficihncia ou corn mobilidade
reduzida, em cam de smerghcia.
§ 9 As Areas de acesso aos artistas, his corno coxias e camarins, tambkm devem ser
acesslveis a pessoas portadoras de deficidncia ou corn mobilidade reduzida.

5 Q Para abtenflo do financiamento de que trata o inciso Ill do art. 2q as salas de
espetAculo deveao dispor de sistema de sonorira@o assistida para pessoas portadoras de
deficiencia auditiva, de meios eletrdnicos que permitam o acornpanhamento por meio de
Iegendas em tempo real ou de disposiqZles especiais para a ptesenw ffsica de intkrprete de
LIBRAS e de guias-inErpretes, corn a proje@o em tela da imagem do ingrprete de LIBRAS
sempre que a distAncia n8o permitir sua visualiza@o direta.
§ P 0 sistema de sonoriza&o assistida a que se refere o 5 6' s e d sinalizado por meio
do pictograma aprovado pela Lei no8.160. de 8 de ianeiro de 1991.
§ 8n As edificams de uso p6blico e de uso coletivo referidas no caput, jB existentes, tern,
respectivamente, pram de trinta e quarenta e oito me-,
a contar da data de publicaqio deste
Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata o caput e os $9 1' a sQ.

Art. 24. 0s estabelecimentos de ensino de qualquer nivel, etapa ou modalidade, plSblicas
ou privados, proporcionar30 condims de acesso e utilizaeo de todos as seus ambientes ou
compartimentos para pessoas portadoras de defidencia ou corn mobilidade reduzida, inclusive
salas de aula, bibliotecas, auditdrios, ginhsios e instalaMes desportivas, Iaboratdtios, Areas de
lazer e saniurios.

5 lQPara a concess%ode autorizaHo de funcionamento, de abertura ou renova@o de
curso pelo Poder PQblico,o estabelecirnento de ensino deverA wmprovar que:

-

1 est6 cumprindo as regras de acessibilidade arquitet6nica, urbanistica e na comunica@o
e informaqio previstas nas normas tkcnicas de acessibilidade da ABNT, na legislago
espectfica ou neste Decreto;

II - coloca A disposi#io de professores, alunos, servidores e empregados portadores de
deficiQncIaw corn mobilidade reduida ajudas tkcnicas que permitam o acesso 21satividades
esoolares e adrninistrativas em iguatdade de condifles corn as demais pessoas; e

-

Ill seu ordenamento interno cont4m normas sobre o tratamento o ser dispensado a
professores, alunos, servidores e ernpregados portadores de deficihcia, cam o objetivo de
coibir e reprirnir qualquer t i p de discriminaflo, bem como as respectivas sanq6es peto
descumprimento dessas normas.

3 211 As edificaws de uso p6blico e de uso coletivo referidas no caput, jB existentes, urn,
respectivamante, p m o de trinta e quarenta e oito meses, a wntar da data de publicaflo deste
Decreto, para garantir a aoesslbllidade de que trata sste artigo.
Art. 25. Nos estacionarnentos externos ou internos das edificaqfea de uso plSblico ou de
uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias pdbiicas, sera0 reservados, pelo menos, dois
por centa do total de vagas para velculos que transportem pessoa portadora de deficihcia
fisica ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mlnirno, uma vaga, em locals
pr6ximos A entrada principal ou ao elevador, de facil acesso 21 circulaMo de pedestres, corn
especificaes tkcnicas de desenho e trapdo conforme o estabelecido nas normas gcnicas de
acessibilidade da ABNT.

5 IQ
0 s veiculos eStacionados nas vagas resewadas deverio portar ldentificaqio a ser
colocada em tocal de ampla visibilidads, confeccionado e fornecido pelos 6rgSas de trilnsito,
que discipllnarZio sobre suas caracterfsticas e condiwes de uso, observando o disposto na !&i
no7.405. de t 985.
5 POs cams de inokerv3ncia do disposto no
estabelecidas pelos brgBos competentes.

5

7

esta1-30 sujeibs 3s sanp8es

§ 38 Aplica-se o disposto no =put aos estacionamentos localizados em Areas pQblicase
de uso coletivo.

5 4QA utiliza@o das vagas reservadas por velculos que n8o estejam transportando as
pessoas citadas no caput constitui infraeo ao art. 181. Inciso XVII. da Lei no 9.503. de 23 de
$~tmIbrp
d8 1997.
Att. 26. Nas edicaqfms de uso pdblico ou de uso coletlvo, B obrigatdria a exisBncia de
sinalizaMo visual e Mil para orientaMo de pessoas portadoras de deficiencia auditiva e visual,
em conformidade com as nonas tknicas de aaessibilidade da ABNT.
Art. 27. A inshlaqio de nwos elevadores ou sua adaptagio em edificaws de uso
pdblico ou de uso coletivo, bem assim a instalaMo em edificaMo de uso privado multifamiliar a
ser construida, na quai haja obrigatoriedade da presenp de elevadores, deve atender aos
padr6es das nomas tdcnicas de acessibilidade da ABNT.

5 lQ
No caso da instala@o de elevadores novos ou da troca dos jB exlstentes, qualquer
que seja o nQmsrode elevadores da edificaeo de uso p~blicoou de uso wletivo, pelo menos
urn deles terd cablne que permita acesso e movimenta@o cdmoda de pessoa portadora d 8
deficiWcla ou com mobilidade redudda, de acordo corn o que especlfica as normas tdcnlcas de
acessibilldade da ABNT.
9 Junto &s botoeiras externas do elevador, deveA estar sinaliiado em braile em qua1
andar da edlficaMo a pessoa se encontra.

5 38 0 s edificios a semm wnstruldos com rnais de um pavirnento alkm do pavimento de
acesso, A e x c q i o das habiq6es unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas A instalaqio
de elevadores por legislaqio municipal, deveio dispor de especificafles tkcnicas e de projeto

que facilitem a instala@o de equipamento eletrom&nioo de deslowmento vertical para uso
das pessoas portadoras de d~ficihnciaou w m mobilidade redunida.
§ P A S especiflcafles tdcnims a que se refere o § 3Qdevem atender:

I- a indicaMo em planta apromda pelo poder municipal do local resewado para a
instala~godo equipamento eletromeci3nic0, devidamente assinada pel0 autor do projeto;
Il- a indicaMo da opgo pelo tipo de equipamento (elevador, esteira, plataforma ou
similar);

-

Ill a indicaMo das dimendes internas e demais aspectos da cabine do equipamento a
ser instalado; e

-

IV demais especificaqbs em nota na pr6pria planta, his como a existhcia e as medidas
de botoeira, espelho, informaggo de voz, bem como a garantia de responsabilidade tecnicrt de
que a estrutura da edifica@o suporta a implantaMo do equipamento escolhido.

Da Acessibilidade na HabiiHo de lnteresse Social

Art. 28. Na habitaHo de interesse social, devefio ser promwidas as seguintes a@es
para assegurar as wndipBes de acessibilldade dos empreendimentos:

-

I d&ni@o

de projetos e ad-o

de tipolwias constnrtivas livres de barreiras

aquitet8ni-s e urbanistias;

-

II no cam de edifica@o multifamiliar, execu@o das unidades habibcionais acesslveis no
piso Urreo e acessiveis ou adapaveis quando nos demais pisos;

-

Ill execu~aodas partes de uso comum, quando se tratar de edifica@o multifamiliar,
conforme as normas tdcnicas de a-ibilidade
da ABNT; e

-

IV elaborqSo ds especificaQBesm i c a s de projeto que facilite a instalaeo de elevador
adaptado para uso das pessoas portadoras de deficllncia ou com mobllldade redwida.
ParAgrafo him. 0 s agentes executores dos programas e projetos d&nados d
habitaHo de interesse social, financiados corn recursos prdprios da U n l o ou por ela geridos,
devem observar os requisites estabelecidos neste artigo.
Art. 29. Ao Minist6rio das Cidades, no Arnbito da coordenaqio da potttica habicional,
compete:

-

1 adotar as providhncias necessdrias para o cumprimento do disposto no art. 28; e

Il -dlvulgar junto aos agentes interessados e orientar a dientela alvo da polltica
habitacional sobre as iniciativas que promover em razio das legislagks federal, estaduais,
distrital e municjpais relatiwas A amssibilidade.

Da Acessibilidade aas Bens Culturais Imbveis

Art. 30. As solu@es destinadas A elimina@o, redu@o ou supera@o de barreiras na
promo@o da acessibilidade a todm os bens culturais imbveis devem estar de acordo corn o

que estabelece a Instruqio Nonnativa nB 1 do lnstituto do PatrimBnio Hist6rico e Artlstico
Nacional- IPHAN, de 25 de novembro de 2003.

CAP~TULOv

DA ACESSlBlLlDADEAOS SERVIGOS DE TRANSPORTES COLETIVOS
Sego l
Das CondiNes Gerais

Art. 3f.Para os fins de acessibilidade am servi~asde transporte wletivo terrestre,
aquavidrio e adreo, considera-se carno integrantes desses servipos os velculos, terminais,
esta-s,
pontos de parada, vias principais, aeessas e operaeo.

Art. 32.0s servips de transporte coletivo terrestre s%o:

-

I transporte rudwidrio, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e
interestadual;
II - transporte metrofemi8rl0, classificado em urbano e metropolitano; e

-

111 transporte femvi8ri0, classificado em intermunicipal e interestadual.
Ad. 33. As insmncias pQblicasresponsaveis pela ooncessio e permissgo dos senrips de
transporte coletivo sb:

I - govemo municipal, respon&vel pelo hnsporte coletivo rnunklpal:

-

II govemo estadual, respondvel pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal;

-

111 gwerno do Distrito Federal, responsdvel pelo transporte cotetivo do Distrito Federal; e

IV - governo federal, responsdvel pelo transporte ooletivo interestadual e intemacional.
Art. 34. 0 s sistemas de transporte coletivo $80 mnsiderados acesiveis quando todos os
seus elementos sZo concebidos, organizados, irnplantados e adaptados segundo o wnceito de
desenho universal, garantindo o uso pleno com seguranp e autonornia por todas as pessoas.

Par&grafo Cnico. A infra-estnrtura de transpork coletivo a set implantada a partir da
publica@o deste Decreto devera ser aoessivel e estar disponlvel para ser operada de forma a
garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiencia au corn mobilidade reduzida.
Art. 35. 0 s respondveis pelos terminals, estafles, pontos de parada e os velculos, no
Bmbito de suas competancias, aswgurarao espagos para atendimento, assentos prehrenciais
e meios de acesso devidamente stnalimdos para o uso das pessoas portadoras de defici8ncia
ou corn mobilidade reduzida.
Art. 36, As empresas concession4rias e permission8rias e as insandas pClbllcas
responshveis pela gestZio dos serviw de transportes coletivos, no Hrnbito de suas
compethcias, deverio garantir a implantago das providQnciasnecesshrias na operago, nos
terminais, nas estaws, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de foma a assegurar as
condifles previstas no art. 34 deste Decreto.

ParAgrafo Cnim. As empresas concessiondrias e permissionAriase as insHncias pdblicas
responsdveis pela gesso dos servips de transportes coletivos, no Bmbito de suas
competencias, deverio autorizar a ooloca@o do "SimboIo lnternacional de Acessou ap6s
certificar a acessibilidade do sistema de transporte.

Art. 37. Cabe As empresas concessiondrias e pemission8rias e as instincias plSblicas
responsAveis pela gestio dos servigos de transportes coletivos assegurar a qualificago dos
profissionais que trabalham nesses servips, para que prestem atendimento prioritario As
pessoas portadoras de deficidncia ou corn mobildade reduzida.

Da Amsslbllidade no Transporte Coletivo Rodovidrio
Art. 38. No prazo de at6 vinte e quatro me= a contar da data de edi@o das normas
tecnicas referidas no 5 lP,
todos os modelos e marcas de vefcuios de transporte coletivo
mdovIBrio para utilira~%o
no Pais aer%o fabri~dosacessiveis e estar%o diaponlwis para
lntegrar a fmta operante, de forrna a garantir o seu uso poor pessoas portadoras de defici6ncia
ou corn mobilidade reduzida.

5 lQ
As normas tknicas para fabricaflo

dos veiculos e dos equipamentos de transporte
e
entidades que wmp6em o Sisterna Nacional de Metmlogia, Normalizaqio e Qualidade
Industrial, e estaHo disponlveis no prazo de at8 doze meses a contar da data da publica@o
deste Decreto.

wletivo rodoviArio, de forrna a tom&-10s acessiveis, serio elaboradas petas institui-

9 2 A substltui@o da frota operante akral par veiculos acessiveis, a ser feita pdas
empresas concession4rias e permission4rias de transporte wletivo rodovi&rio, dar-se-a de
forma gradativa, conforme o p m previsto nos contratos de concesdo e permissio deste
senrip.
§ 3QA frota de velculos de transporte cotetivo rodoviArio e a infra-estrutura dos servigos
deste transpork deverao estar totalmente acesslveis no p w o mhimo de cento e vinte meses
a contar da data de publicaGgo deste Deweto.
§ 4Q 0 s sewipos de transpo* coletivo rodovi8rio urbano devem priorizar o smbaque e
desembarque dos usu8rios em nivel em, pelo rnenos, um dos acessos do veiculo.

Art. 39. No prazo de at8 vinte e quatro m e s s a contar da data de implernentaggo do&
programas de avaliaHo de conformidade descritos no § 3*, as empresas wnoessionCtrias e
permissionarias dos servips de transporte coletivo rodovidrio deverio garantir a acessibilidade
da frota de vefculos em circula@o, inclusive de seus equipamen-.
§ 1' AS normas t6cnicas para adaptaqio dos velculos e dos equipamentos de transporte
coletivo rodovi8rio em circula~o,de forma a torn8-10s acessiveis, seriu elaboradas pelas
instituiws e entidades que comphm o Sisterna Nacional de Metmlogia, NormallzaqHo e
Qualidade Industrial, e estamo disponlveis no pram de ate doze meses a contar da data da
publica~go
deste D e m t o .

5 2 Caber4 ao lnstituto Nacional ds Mekologia, NormaliraqSo e

Qualidade Industrial-

INMETRO, quando da elabora@o das rtorrnas tdcnlcas para a adaptaHo do& veicutos,
especificar dentre esses veiculos que esao em opera@o quais ser2lo adaptados, em fungb
das restrifles previstas no art. 98 da Lei no9.503, de 1997.

9 3QAs adaptapdes dos velculos em opera$ Bo nos servips de transporte coletivo
rodoviArio, bem corno os procedirnentos e equiparnentos a serern utilimdos nestas adaptafles,
e s t a ~ osujeitas a programas de avalia@o de conformidade desenvoIvidos e implementados

pelo lnstituta Nacional de Metrologia, Normalira~Zioe Qualidade Industrial - INMFTRO, a partir
de orientafles norrnativas elaboradas no B m b i da ABNT.

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aquavidrio
Art, 40, No prazo de at8 trlnta e seis msses a contar da data de edi@o das normas
t6cnicas referidas no 5 IQ, todos os modelos e marcas de velculos de transporte coletivo
aquaviano serio fabricados acesslveis e estario disponlveis para integrar a frota operante, de
forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficigncia ou corn rnobilidade reduzlda.

5 1' AS norrnas tkcnicas para fabrica@io dos velculos e dos equipamentos de transporte
coletivo aquaviario acesslveis, a serem elaboradas pelas insthuigies e entidades que
campBern o Sistema Nacianal de Metrologia, Normali@o e Qualidade Industrial, estarSo
disponlveis no pram de at8 vinte e quatro rneses a contar da data da publicagio deste
Decreto.

5 2PAs adequagBes na infra-estrutura dos servips d m modalidade de transporte
d%ver%oatender a crit8rios necessdrios para proporcionar as condigies de acessibilidade do
sistema de transporte aquaviario.
Art. 41. No prazo de atk cinqiienta e quatro meses a contar da data de implernentaHo
dos programas de avaliaMo de conformidade descritos no 5 2,as empresas concessiondrias
e permissiondrias dos servips de transporte coletivo aquaviirio, devefio garantir a
acessibilidade da fmta de velculas em circula@o, inclusive de seus equipamentos.

5 IQ
AS norrnas tkcnicas para adaptaHo dos veiculos e dos equipamentos de transporte
ooletivo aquavlgrio em circula@o, de forma a torrid-10s acessiveis, sera0 elaboradas pelas
instituifles e entidades que compdem o Sistema Nacional de Metrologia, Normaliza~%oe
Qualidade Industrial, e estariio disponiveis no prazo de at6 trinta e seis meses a contar da data
da publica@o deste Decreto.
§PAS adapta-s
dos veiculos em operag go nos s e r v i p de transporte coletivo
aquavihrio, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas
adapta-s,
estario sujeitas a programas de avaliaeo de confonnidade desmvolvidos e
implementados pelo INMETRO, a parlir de orientafles norrnativas elaboradas no Ambito da
ABNT.

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo MetrofemviArio e FemviBrio
Art. 42. A frota de velculos de transpo* caletivo rnetrofemvi6rio e f rrovi&rio, assim
como a infra-estrutura dos serviws deste transporte deveriio estar totalrnente acesslveis no
prazo rnkimo de cent0 e vinte rneses a contar da data de publicaHo deste Decreto.

5 l Q Aacessibilidade nos s e r v i p de transpor te coletivo metroferroviArio e femvidrio
obedeceFg ao disposto nas normas *micas de acessibilidade da A8NT.
§ 2P NOprazo de at6 trinta e seis rneses a contar da data da publicaMo deste Decreto,
todos os modelos e marcas de velcdos de transporte coletivo rnetroferroviArio e ferroviario
serio fabricrrdos acessiveis e estario disponlveis para integrar a frota operante, de forma a
garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficidncia ou corn mobilidade redurida.

Art. 43. 0 s servips de transport9 ooletivo metrofemvi8rio e ferrovi8rio existentes
deverio estar totalrnente acessiveis no prazo mhimo de cento e vlnte rneses a wntar da data
de publicaMo deste Decreto.
§ IQ
As empresas concessionhias e permissionSlrias dos servips de transporte coletivo
metrofemvi8rio e ferroviario devemo apresentar plano de adapta@o dos sistemas existentes,
prevendo aQBes saneadoras de, no minima, oito por cent0 ao ano, sobre os elsmentos n8o
acessiveis que compaem o sistema.

5 0 plan0 de que trata o 5 1 deve ser apresentado em at& seis meses a contar da
data de publicagio deste Decreto.

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo A h o
Art. 44. No pram de at6 trinta e seis rneses, a contar da data da publIca@o deste
Oecreto, os s e r v i p de transporte wletivo abreo e os equiparnentos de aoesso As aemnaves
estario acessiveis e disponlveis para serem operadm de fonna a garantir o seu uso por
pessoas portadoras de deficihcia ou corn mobilidade reduzida.

ParAgrafo Qniw. A acessibilidade nos servips de transporte coletivo ahreo obedecerd ao
disposto na Norma de Servip da Instru@o da Aviagio Civil NOSERllAC - 2508-0796, de lQ
de
novembro de 1995, expedida pelo Departamento de AviaMo Civil do Comando da AeronButica,
e nas normas t h i c a s de acessibilldade da ABNT.

Das Disposifles Finais
Art. 45. CakrA ao Poder Executive, corn base em estudos e pesquisas, verificar a
viabilidade de redueo ou isen@o de ttibuto:

1 - para Importa@o de equipamentos que nao sejam produridos no Pats, necessdrios no
process0 de adequagio do sisterna de transporte coletivo, desde que n8o existam sirnilares
nacionais; e
II - para fabrica@o ou aquisiflo de veiculos ou equipamentos destinados aos sistemas de
transporte coletivo.

Padgrafo tinico. Na elabora@o do6 estudos e pesquisas a que se referem o caput, devese observar o disposto no art. 14 da Lei Com~lementarno f O 1 . de 4 de maio de 2000,
sinalizando impacto orqarnentirio e financeiro da medida estudada.

Art. 46. A fiscaliza@o e a aplica@o de rnultas aos sistemas de transprtes wletivos,
segundo disposto no art. 6'. inciso 11. da Lei no 10.048. de 2000, cabe B UniBo, aos Estados,
Municlpios e ao Distrito Federal, de acordo corn suas wrnpetencias.

Art. 47. No prazo de at6 doze msses a contar da data de pubIica@o deste Decreto, s e h
obrigathria a acessibilidade nos portais e sltios eletr8nioas da administraHo prlblica na rede
mundial de cornputadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiencia visual,
garantindo-lhes o pleno acesso as informaNes disponiveis.

5 t9 Nos portais e sitios de grande pork, desde que seja demonstrada a inviabllidade
tdcnica de se concluir os prodimentos para alcanpr integralmente a acessibilidade, o pram
definido no caput serA esbndido por igual perlodo.
5 P O s sRios eletrdnicos acessiveis as pessoas portadoras de defidencia conterio
slmbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de cornputadores (internet), a ser
adotado nas respectias paginas de entrada.
9 3% teleoentros comunitArios instalados ou custeados pelos Governos Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem possuir instataplenamente acessiveis e,
pelo menos, urn mmputador corn sistema de som instalado, para uso preferencia1por pessoas
portadoras de deficiencia visual.
Art. 48. Ap6s doze meses da edi@o deste Decreto, a acessibitidade nos portais e sitios
eletrdnicos de interesse pQbliw na rede rnundial de cornputadores (internet), deverz3 ser
observada para obien@o do financiamento de que trata o inciso Ill do art. 2'.
Art. 49. As empresas prestadoras de sewips de telecornunicaq5es deverio garantir o
pleno acesso As pessoas portadoras de deftcihncia auditiva, por rneio das seguintes ams:

-

-

I no Servip Telefdnico Fixo Comutado STFC, disponfvel para uso do p ~ b l i w
em geral:
a) instalar, mediante solicita@o, em Ambit0 nacional e em locais pilbticos, tetefones de
uso ppQlicoadaptados para uso por pessoas portadoras de deficibncla;

b) garantir a disponibilidade de instala@o de Mefonw para uso por pessoas portadoras
de deficiencia auditiva para amssos individuais;
c) garantir a existencia de centrais de intermedia@o de wmunica@o telefdnica a serem
utilizadas por pessoas portadoras de deficikncia auditiva, que funcionem em tempo integral e
atendam a todo o tertit6rio nacional, inclusive corn integraHo corn o mesmo serviqo oferecido
pelas prestadoras de Serviqa M6vel Pessoal; e

d) garantir que os telefones de uso pdblico contenham dispositvoa sonoros para a
identificaMo das unidades exlstentes e consurnidas dos cart6es telef8nim, bem como demais
informaNes exibidas no painel destes equipamentos;
I1 -no Servip M6vet Celular ou Servipo M6vel Pessoal:
a) garantir a interoperabilidade nos servips de telefonia mdvel, para possibilitar o envio
de mensagens de texto entre celulares rte diferentes empresas; e

b) garantir a exisencia de centrais de intermediago de comunica@o telef6nica a serern
utilizadas por pessoas portadoras de deficigncia auditiva, que funcionem em tempo integral e
atendam a todo o territbrio nacional, inclusive corn integraHo corn o memo servip oferecido
pelas prestadoras de Servip Telef8nico Fixo Comutado.
§ qQ Aldm das apBes citadas no caput, dew-se considerar o estabelecido nos Ptanos
de 15 de majo de
e 4.769. de 27 de iunho de 200& bem c o r n o estabelecido pela Lei no 9.472. de 16 de
iylho de 1997,

GeraIs ds Metas de Universaliza@o aprovados pelos Demtos nm 2.592.

0 terrno pessoa portadora de deficiencia auditiva e da fala utllirado nos Planos
Gerals de Metas de Universalhaflo 6 entendido nest%Decreto como pessoa portadora ds
deficiOncia auditiva, no que se refere aos recursos tecnoldgicos de telefonia.

-
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-

Art. 50. A Aghcia Nacional ds Telecomunica@es ANATEL regutamentarA, no prazo de
seis rneses a contar da data de publica@o deste Decreto, os procedimentos a serem
okervados para implementaHo do disposto no art. 49.
Art. 51. CaberA ao Poder Pdblico incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que
indiquem, de forma sonora, todas as operaQZIese funges neles disponlveis no visor.
Art. 52. CaberA ao Poder PQblicoincentivar a oferta de aparehos de televisio equipadw
corn recursos tecnol6giws que permitam sua utiliza@o de mod0 a garantir o direito de acesso
A Informa@o As pessoas portadoras de deficitincia auditiva ou visual.
Padgrafo Qnico. Incluern-se entre os recursos referidos no caput:

II - recurso para Programa Secundhrio de Audio (SAP); e
111 - entradas para fones de ouvido corn ou sem fio.
I circuit0 de deoodica@o de legenda oculta;

Art. 53. 0 s procedjmentos a serem obsewados para implementagao do plano de medidas
tdcnicas previstos no W
e
i no f 0.098. de 2900., see0 regulamentados, em norma
complementat, pelo Minist6rio das Comunica@es. f l e d i o dada ~ e l oDecreto no 5.645. de

20051

3 lQ
0 p m s s o de regutamentaggo de que trata o caput d e v e ~atender aa disposto no
art. 31 da Lei no9.784. de 29 de ianeiro de 1999.

5 A regulamentaHo de que trata o caput deve r4 prever a utiliza@o, entre outros, dos
seguintes sistemas de reprcdu@o das mensagens veiwladas para as pessoas portadoras de
defici6ncia suditiva e visual:
I- a subtitulaMo por meio de tegenda oculta;

III- a descriflo e narraqio em voz de cenas e imagens.
II a janela mm int6rprete de LIBRAS; e

-

9 3'A Coordenadoria Nacional para IntegraMo da Pessoa Portadora de Deficiencia
CORDE da Secretaria Especial dos Oireltos Humanos da Presidincia da RepOblica assistird o
Ministhrio das ComunicagBes no procedimento de que trata o 3 qQ. IRedaeo dada d o
Decreto no5.645. de 20051
Art. 54. Autoriratdrias e consignatarias do sewiw de radiodifuao de sons e imagens
operadas pelo Pder Publico poderZio adotar plano de medidas t h i c a s prdprio, mmo mehs
antecipadas e mais amplas do que aquelas as serern definidas no Bmbito do pmcedimento
estabelecido no art. 53.
Art. 55. Cabed aos 6rgBos e entidades da administraHo publica, diretamente ou em
paroeria com organizaNes sociais civis de tnteresse pDblico, sob a orientaMo do Ministkrio da

EducaHo e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a
capacitaqio de profissionais em LIBRAS.

Art. 5 6 . 0 projeto de desenvolvimento e implernentag30 da televis%o digital no Pais
deverA cantemplar obrigatoriamente os tres t i p s de sisterna de acesso i informa@o de que
trata o art. 52.
Art. 57. A Secretaria de Comunica@o de Governo e Gestio Estrathica da Presidkncia
da Repdblica editad, no prazo de doze mews a contar da data da publicaHo deste Decreto,
normas complementares disciplinando a utilka@o dos sistemas de acesso A informaHo
referidos no 5 2P do art. 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais
transmitidm por meio dos sewips de radiodis%ode sons e imagens.

Pardgrafo Ijnico. Sem prejuizo do disposto no caput e observadas as condipBes tdcnicas,
os pronunciamentos oficiais do Presidente da Repljblica sefio acornpanhadas,
obrigatoriamente, no prazo de seis meses a partir da pub1icaMo deste Decreto, de sisterna de
acessibitidade mediante janela corn intkrprete de LIBRAS.

Art. 58. 0 Pder PQblicoadotar4 rnecanismos de incentive para tomar disponlveis em
meio rnagnetico, em formato de texto, as obras publicadas no Pals.
$ l9
A partir de seis meses da edi@o deste Decreto, a indQstriade rnedicamentos deve
disponibilizar, mediante solicitaqio, exemplares das bulas dos medicamentos em meio
magndtico, braile ou em fonte arnpliada.

5 2P A partir de seis rneses da ed@
i oi
deste Decreto, os fabricantes de equipamentos
eletroeletr8nicos e mednioos de uso dam4stico devem disponibilirar, mediante solicita@o,
exemplar@$dos manuais de instnrt$io em meio magnetico, braile ou em fonte ampliada.
Art. 59. 0 Poder PQbliwapoiad preferencialrnente os congresses, semindrios, oficinas e
demais eventos cientifico-culfurais que ofereprn, medianb solicita$io, apoios humanos Bs

pessoas corn defici8ncia auditiva e visual, tais wmo t r a d u t m e interpretes de LIBRAS,
ledores, guias-inSrprees, ou tecnologias de informa@o e curnunci a@o
i,
tals como a
transcriHo eletrbnica simubnea.
M. 60. 0 s programas e as l i n k s ds pesquisa a serem desenvolvidos corn o apolo de
organismos pQblicosde auxilio pesquisa e de aggncias dde financiamento deveeo conternplar
temas voltados para tecnologia da informago acesslvel para pessoas portadoras de
deficiencia.
ParAgrafo Onioo. Sera estimulada a criagio de linhas de &dito para a indQstria que
produza cornponentes e equipamentos dacionados A tecnologia da inforrnafio acesslvel para
pessoas portadoras de deficihncia.

DAS AJUDAS TECNICAS
Art. 61. Para as fins desk Decreto, consideram-se ajudas Ucnicas os produtos,
instrumentos, equipamentos w knologia adaptadas ou especialmente projetados para
melhorar a fundonalidade da pessoa portadora de deficihncia ou corn mobilidade reduzida,
favomndo a autonomla pessoal, total ou assistida.

5 lQ
0 s elementos ou equipamentos deRnldos como ajudas M i c a s sea0 cetiicados
pelos 6rgios cornpetentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de
deficiencia.

-
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5 P Para os fins deste Decreto, os cAes-guia e os des-guia de acornpanhamento sSo
considerados ajudas @micas.
Art. 62. 0 s programas e as linhas de pesquisa a serern desenvolvidos corn o apoio de
organismos pQbliwsde auxilio h pesquisa e de agQnciasde financiamento deverio conternplar
ternas voltados para ajudas t&cnicas, cura, tratarnento e prevenflo de deficiencias ou que
contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento.
Padgrafo unico. Serh estimulada a criagio de !inhas de credito para a indl5stria que
produza componentes e equiparnentos de ajudas tecnicas.

Art. 63. 0 desenvolvimento cientlfico e tec7lolbgico voltado para a produ@o de ajudas
tdcnicas dar-sei a partlr da instituiqAo de parcerias corn universidades e centros de pesquisa
para a produ~%o
nacional de componentes e equipamentos.

Padgrafo dnico. 0s bancos oficiais, corn base em estudos e pesquisas elaborados pelo
Poder POblico, ser%o estimulados a conceder financiamento &s pessoas portadoms de
deficihncia para aquisieo de ajudas tdcnicas.
Art. 64. Caber4 ao Poder Execufivo, cum base em estudos e pesquisas, veriftcar a
viabilidade de:
I- reduqiio ou isen@o de tributos para a impwta@o de equiparnentos de ajudas gcnicas
que n i o sejam produzidos no Pals ou que ngo possuam sirnilares nacionais;

Il- redu@o ou isen@o do imposto sobre ptudutos industrializados incidente sobre as
ajudas tkcnicas; e

-

Ill inclusgo de todos as equipamentos de ajudas t h i c a s para pessoas portadoras de
defici3ncia ou corn mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujsitos a deduMo de
imposto de renda.
Padgrafo Qnico. Na elaboraHo dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, devese observar o disposto no art 14 da Lei Comwtementar no 101. de 2000, sinalizando impact0
orwrnentario e financeiro da medida estudada.
Art. 65. Caberd ao Poder PQbltcoviabilizar as seguintes diretrizes:

-

I reconhecimento da Area de ajudas thcnicas wmo Area d8 wnhecimento;
Il-promogo da inclusio de contel5dos ternaticos referentes a ajudas M i c a s na
educa@o profissional, no ensino rnkdio, na graduaqio e na pds-graduaqio;

-

111 apoio e divulga@o de trabalhos tdcniws e cientlfioos referentes a ajudas tknicas;

IV-estabelecimento de pawrias corn escolas e centres de educa@o profissional,
centms de ensino universit4rios e de pesquisa, no sentido de incremsntar a formagio de
profissionaisna Brea de aludas tdcnicas;e

Art, 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituird Cornit4 de Ajudas TBcnicas,
constituido por profissionais que atuam nesta Brea, e que sera respon&vel por:

-

I esCruturaHo das diretrizes da drea de conhecimento:

-

II estabelecimento das compet6ncias desta Area;

-

III realizaflo de estudos no intuit0 de subsidiar a elabora~%o
de normas a respeito de
ajudas t8cnicas;

V - detewo dm centros regionais de refeencia em

IV levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalharn corn o tema; e

ajudas tecnicas, objetivando a

forma@o de rede nacional integrada.

5 1' 0 Cornit6 de Ajudas T4cnicas sera supervlsionado pela CORDE e participard do
Programa Nacional de Acessibilidade, corn vistas a garantir o disposto no art. 62.
$2' 0 s servips a serem prestados pelos rnernbros do Cornit6 de Ajudas Tecnicas s b
considerados relevantes e n i o serio remunerados.

DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSlBlLlDADE
Art. 87. 0 Programa Nacional de Acessibilidade, sob a wordenagio da Secretaria
Especial dos Direitos Hurnanos, por inhrm&dioda CORDE, inkgrad os planos plurianuais, as
diretrizes orqamenarias e os orpmentos anuais,

Art. 68. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condl@o de coordenadora do
Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverd, dentre outras, as seguintes aqiles:

I -apoio e promo@o de capacitapo e especializa@o de recursos humanos em
acessibilidade e ajudas tkcnicas;

111 - edieo, publicaHo e distribui@o de tltulos refemntes A temAtica da acessibilidade;
IV - coopera~%o
corn Estados, Distrito Federal e Municlpios para a elabora@o de estudos
II acornpanhamento e apehigoamento da IegislaHo sobre acessibilidade;

s diagnbsticos sobre a sltua$io da acessibilidade arquitefinlca, urbanistica, de transporte,
comuni~@oe informaNo;

-

V apoio e realizaflo de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade;

VI - promo@o de concursos nacionais sobre a temdtica da acessibilidade; e
VII - estudos e propsi@o da cria@o e normati@o do Selo Nacional de Acesslbilidade.

DAS DISPOSIC~ESFlNAlS
Art. 69. 0 s programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de revitalizaq30,
recuperaou reabilitaHo urbana incluiEto a@es destinadas A eliminaMo de barreiras
arquitetdnicas e urbanisticas, nos transportes e na comunica@o e informa@o devidamente
adequadas As exigencias deste Decreto.
Art. 70. 0 art. 48 do Decreto nQ 3,298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com
as seguintes altera-s:

"Art. C

.......................................................................

LdeficiBncia flsica - alteraMo completa ou parcial de um ou
mais segmentos do corpo humano, acarretando o
cornprometimento da fungi0 fisia, apresentando-se sob a
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, herniplegia,
herniparesia, ostomia, arnputaMo ou audncia de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros corn deformidade
conghita ou adquirida, exceto as deformidades e&ticas e as
que n%o produzam dificuldades para o desempenho de

fun-$;
Il - defrcihcia auditiva - perda
-

bilateral, parcial ou total, de
quarenta e urn decibkis (dB) ou mais, aferida por audiograma
nas frequencias de SOOHZ, I.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

Ill - deflciencia visual - cegueira, na qua1 a acuidade visual e
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, w m a melhor
corre@o bptica; a baixa visao, que significa acuidade visual
entre 0,3 e 0,05no melhor olho, corn a melhor corre@o 6ptica;
os casos nos quais a somatbria da medida do c a m p visual
em ambos os olhos for igual ou menor que 60'; ou a

ocorrQnciasimultgnea de quaisquer das condiwes anteriores;

Jd utillz.a@o dos m r s o s da comunidade;

Art. 71. Ficam revogados os arts. 50 a 54 do Decreto n

1999.

O

3.298, de 20 de dezembro de

Art. 72.Este Decreto entra em vigor na data da sua publica~%o.

Brasitia, 2 de dezembro de 2004; f 83' da Independencia e 11'6 da Reptiblica.

Este texto n%osubstitul o publicado no D.O.U. de 3.12.2004.

