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Ser acessível é dar condições para que ,um ambiente, espaço ou objeto sejam 
utilizados por todas as pessoas. Esta condição é um direito universal que 
compreende todas as pessoas ao mesmo tempo, associa-se a uma realidade 
essencial: a diversidade característica do seres humanos. 
                               

    
 
Na luta contínua pela cidadania, a sociedade brasileira está realizando 
conquistas que são transformadas em leis, para que todo cidadão possa 
usufruir delas, independente da sua condição social, idade, raça, sexo ou tipo 
físico. 
Esse é o caso da lei Federal nº. 10.098/2000 e decreto nº. 5.296 de dois de 
dezembro de 2004 que dizem respeito à aprovação de projetos de natureza 
arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte 
coletivo, bem como à execução de qualquer tipo de obra, quando tenham 
destinação pública ou coletiva, que determinam a promoção da acessibilidade 
das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, através da 
eliminação das barreiras existentes no espaço da cidade e nas edificações, 
para assegurar o direito de ir e vir, que são iguais para todos, e promover a 
equiparação de oportunidades para os que encontram em situação de 
desvantagem. 
Por sua vez, a Prefeitura da Cidade do Capão da Canoa tratado o assunto na 
lei n° 1.869 ,de 17 de junho de 2003,que estabelece normas gerais,  critérios 
básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida no município de Capão Canoa e dá outras providências, 
como no caso dos idosos. Para isso, estabeleceu os critérios para a adaptação 
das áreas de uso comum dos condomínios, conforme os padrões técnicos 
testados e estabelecidos na NBR 9.050 da ABNT de 2004. 
Este manual tem como objetivo orientar moradores e síndicos, bem como os 
profissionais, sobre a adaptação e execução das obras que precisarão ser 
feitas nas áreas de uso comum dos prédios residenciais, sejam isolados ou em 
conjunto, para que as pessoas com dificuldade de locomoção, como as 
demais, tenham garantido o direito de circular com conforto e segurança pelo 
lugar onde vivem.  
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Rafael Brito 
Coordenador do Departamento da Pessoa com 
Deficiência de Capão de Canoa 
 

 
É fundamental que as adaptações sejam bem feitas. Muitas vezes, com a 
melhor das intenções, realizamos modificações quase adequadas. Mas em 
acessibilidade, o quase não resolve. Poucos centímetros podem fazer grande 
diferença e prejudicar todo um trabalho bem intencionado. Por isso, é 
importante seguir com rigor as recomendações das normas técnicas brasileiras 
de acessibilidade - como a NBR 9.050 da ABNT-e dos regulamentos da 
Prefeitura, que este manual detalha.  
 
 
Este manual pretende facilitar a tarefa dos que promovem as reformas, e 
focaliza as condições para a adaptação das edificações já construídas, a partir 
de parâmetros básicos para a acessibilidade. 
 
Entretanto, é preciso levar em consideração que as alternativas aqui 
apresentadas podem não representar todas as possibilidades de adaptação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo em vista a acessibilidade dos portadores de deficiência e das 
pessoas com mobilidade reduzida, a Lei n° 1.869 de 17 de junho de 2003 
determina as seguintes condições obrigatórias para adaptação. dos 
condomínios residenciais multifamiliares: 
• percurso livre de barreiras para acesso à edificação; 
• existência de pelo menos um itinerário acessível para circulação 
horizontal e vertical entre as partes comuns e de serviços do edifício; 
• utilização de rampas ou equipamentos eletromecânicos para vencer 
desníveis; 
• mudanças de nível sinalizadas com piso tátil; 
• circulações com largura mínima de 1,20m e portas com vão livre mínimo 
de 80 cm nos itinerários acessíveis; 
• quando houver elevador, cabine e porta acessíveis, inclusive com 
sinalização dos comandos em Braille. 
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DIMENSÕES BÁSICAS QUE PRECISAMOS CONHECER 
Nossas cidades e edificações têm sido projetadas para o padrão humano dito 
perfeito, com tudo funcionando - capacidades físicas e sensoriais. Mas a 
realidade não é bem assim, como já sabemos. Então, se queremos espaços 
que atendam a todos os tipos de pessoas, hoje, e que continuem a servir 
também quando envelhecermos vamos prestar atenção no seguinte... 
 
ESPAÇO NECESSÁRIO PARA O DESLOCAMENTO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 
Por ser o maior equipamento de ajuda, a cadeira de rodas é a referência para 
as larguras mínimas dos vãos, portas e circulações. Essas larguras, ao mesmo 
tempo, também proporcionam conforto para as pessoas que utilizam outros 
equipamentos.A altura do alcance das mãos de uma pessoa sentada na 
cadeira de rodas varia conforme a possibilidade de cada uma, mas o padrão 
referencial, ou seja, a altura confortável em que devem ser colocados objetos, 
utensílios e equipamentos está entre 80 cm e 1,20m. 
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ÁREAS MÍNIMAS PARA MANOBRAS EM CADEIRA DE RODAS 
Para mudar de direção, o usuário de cadeira de rodas necessita de áreas de 
rotação ao longo de todo o percurso da rota acessível. 
 
       

 
 
 
 
ÁREA DE APROXIMAÇÃO 
Para que uma pessoa em cadeira de rodas ou utilizando um andador possa se 
aproximar e alcançar maçanetas, é necessário um espaço de, no mínimo, 60 
cm junto à lateral da porta. 
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SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO 
O Símbolo Internacional de Acesso ou SIA é usado para indicar a 
acessibilidade em espaços públicos, edificações e serviços, bem como nas 
vagas especiais de estacionamento e sanitários acessíveis. É abrangente e 
representa acessibilidade não só para pessoas em cadeira de rodas, mas para 
todas aquelas com mobilidade reduzida. O Símbolo é imediatamente 
identificado por pessoas de todo o mundo. 

                                                                
 
O SIA é regulamentado internacionalmente e suas cores são: figura branca 
sobre fundo azul ou em preto e branco. 
 
Importante: nenhuma adição ou modificação deve ser feita ao desenho do 
Símbolo e a figura deverá sempre estar voltada para o lado direito, seguindo as 
proporções representadas nas figuras a seguir. 
 
 
 
DETALHES E CUIDADOS EM TODO O PRÉDIO 
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Os caminhos e passagens por todo o prédio precisam ser completamente 
acessíveis a todas as pessoas. As ligações e os acessos - entrada social, 
entrada de serviço, garagem, jardins e circulações - não podem ser 
interrompidos por degraus, desníveis, ou vãos estreitos. 
 

 
 

As pessoas com algum tipo de dificuldade para se locomover têm que 
encontrar condições de entrar nos jardins, chamar pelo interfone, chegar à 
portaria, usar o elevador, subir e entrar nos apartamentos, sem precisar de 
ajuda especial. 
 
• Os desníveis são resolvidos com rampas de inclinação suave, sempre de 
acordo com a NBR 9.050, da ABNT. Rampas muito inclinadas são 
escorregadias, principalmente para os que usam muletas ou cadeiras de rodas. 
 
• Pisos muito polidos podem causar quedas e acidentes. O ideal é o uso de 
pisos antiderrapantes e que as superfícies sejam regulares, firmes, contínuas e 
estáveis. 
 
• Para alertar pessoas que não enxergam ou com baixa visão - que enxergam 
pouco - sobre a existência de degraus, rampas ou desníveis, é importante 
colocar uma faixa de piso com textura e cor diferentes do revestimento do 
ambiente. 
 
• Todas as portas que integram um itinerário acessível devem ter vão livre com 
largura mínima de 80 cm, permitindo a passagem de cadeiras de rodas, 
andadores e carrinhos de bebê. 
 
• Interruptores, comandos, botões, etc., são facilmente usados se estiverem em 
uma altura entre 80 cm e 1,20m em relação ao piso. 
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• Maçanetas do tipo alavanca são recomendadas, por serem mais fáceis de 
manusear. 
 
• Para evitar quedas, tapetes e capachos embutidos e bem fixados ao piso, e 
grelhas e ralos nivelados e com espaçamentos bem estreitos para o 
escoamento das águas são providências importantes. 
 
• Para melhor identificação da informação numérica em elevadores, interfones, 
caixas de correio, portas e antecâmaras de escadas, é útil oferecer opções 
múltiplas para a leitura pela pessoa com deficiência visual como, por exemplo, 
a numeração em Braille junto com os algarismos tradicionais em cores 
contrastando com o fundo e em relevo. 
 
• Da mesma forma, para alertar a pessoa surda, são utilizados mecanismos 
luminosos. 
 
CHEGANDO AO PRÉDIO 
O Passeio 
Assim como as circulações internas, o passeio em frente ao prédio tem que 
estar livre de obstáculos e com o piso nivelado. Os fradinhos ou grampos 
evitam carros estacionados na calçada, mas causam acidentes entre os 
pedestres em geral, principalmente as pessoas com deficiência visual, e 
dificultam a livre circulação de idosos, pessoas empurrando carrinhos de bebê, 
com andadores, muletas e em cadeiras de rodas. 
 
Pisos 
Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob 
qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas 
(cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). 
 
Piso tátil de alerta 
Este piso deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvem risco de 
segurança. O piso tátil de alerta deve ser cromodiferenciado ou deve estar 
associado à faixa de cor contrastante com o piso adjacente,conforme  p. 28 a 
36 
 

 
 
 
 
 
 
Piso tátil de alerta 
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Piso tátil direcional 
Este piso deve ser utilizado quando da ausência ou descontinuidade de linha-
guia identificável, como guia de caminhamento em ambientes internos ou 
externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulação, conforme p. 
28 a 36. 

 
 
Piso tátil direcional 

  

 
 

 
Desníveis 
Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. 
Eventuais desníveis no piso de até cinco mm não demandam tratamento 
especial. Desníveis superiores a cinco mm até 15 mm devem ser tratados em 
forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%). Desníveis superiores a 
15 mm devem ser considerados como degraus e ser sinalizados. 
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Grelhas e juntas de dilatação 
As grelhas e juntas de dilatação devem estar preferencialmente fora do fluxo 
principal de circulação. 
 
Circulação externa 
Inclinação transversal 
A inclinação transversal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres 
não deve ser superior a 3%. Eventuais ajustes de soleira devem ser 
executados sempre dentro dos lotes. 
 
 Inclinação longitudinal 
A inclinação longitudinal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres 
deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras. Recomenda-se que a 
inclinação longitudinal das áreas de circulação exclusivas de pedestres seja de 
no máximo 8,33% Inclinação calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres 
que tenham inclinação superior a 8,33% não podem compor rotas acessíveis. 
 
 Dimensões mínimas de faixa livre 
Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre 
com largura mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 
1,20 m e altura livre mínima de 2,10 m. 
 
 Interferências na faixa livre 

As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e 
isentas de interferências, tais como vegetação, mobiliário urbano, 
equipamentos de infra-estrutura urbana aflorados (postes, armários de 
equipamentos e outros), orlas de árvores e jardineiras, rebaixamentos 
para acesso de veículos, bem como qualquer outro tipo de interferência 
ou obstáculo que reduza a largura da faixa livre. Eventuais obstáculos 
aéreos tais como marquises, faixas e placas de identificação, toldos, 
luminosos, vegetação e outros, devem se localizar a uma altura superior 
a 2,10 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Passeios errados conforme  exemplo das figuras 
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passeio com acessibilidade,conforme exemplo da figura 

 
 
 Acomodação transversal de circulação 
A acomodação transversal do acesso de veículos e seus espaços de circulação 
e estacionamento deve ser feita exclusivamente dentro do imóvel, de forma a 
não criar degraus ou desníveis abruptos nos passeios, 
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conforme exemplo da figura. 

 

 
 Interferência do veículo no passeio – Exemplo 
 
 Obras sobre o passeio 
As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser 
convenientemente sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura mínima de 
1,20 m para circulação. Caso contrário, deve ser feito desvio pelo leito 
carroçável da via, providenciando-se uma rampa provisória, com largura 
mínima de 1,00 m e inclinação máxima de 10%, conforme figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 rampas de acesso provisórias-exemplo 
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O Jardim 
• Os caminhos quando são demarcados, planos, nivelados e com juntas bem 
estreitas, permitem sua utilização com conforto e sem riscos, ao contrário dos 
pisos irregulares, de pedriscos ou paralelepípedos, que dificultam o 
deslocamento da cadeira de rodas. 
• As grelhas deverão estar instaladas no sentido transversal ao maior fluxo, 
niveladas com o piso e com vãos de, no máximo, 1,5cm, como diz a norma 
técnica.  

Mas o melhor mesmo é que o 
espaçamento para escoamento das águas não ultrapasse meio 

centímetro, para evitar acidentes com  a rodinha fina 
de alguns modelos de cadeira de rodas ou com a ponta da bengala 

utilizada pelas pessoas cegas. 
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É desejável que todas as entradas sejam acessíveis. 
Não é bom, por exemplo, que a entrada de serviço esteja adequada, mas a 
social só tenha degraus como possibilidade de acesso. O correto é buscar uma 
solução para facilitar a passagem por ambas as entradas, de forma a igualar o 
acesso para todos e não desviar a pessoa para um percurso alternativo. 
 

Essa providência também é válida para o passeio, assim como a 
separação entre o caminho e a área ajardinada com uma pequena 

mureta. Isso ajuda a pessoa cega a se guiar e a não cair sobre as 
plantas. 

A rampa de acesso de veículos à garagem não deve ser considerada 
como solução de acesso para pedestres. 

 
 
Interfones e Porteiros Eletrônicos 
A altura correta para a instalação de interfones e porteiros eletrônicos está 
entre 80 cm e 1,20m do piso, com a colocação da numeração correspondente 
em Braille, junto a cada botão de chamada dos apartamentos. 
 
ACESSO À PORTARIA 
Desníveis 
É muito comum o desnível entre o passeio e a portaria do edifício, com a 
existência de um ou mais degraus. Os degraus dificultam, e até tornam 
impossível o acesso de cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, pessoas idosas 
ou com mobilidade reduzida. 
 
Admite-se um desnível ou soleira, na forma de degrau, com uma altura máxima 
de até 1,5cm, pois de modo geral, uma pessoa em cadeira de rodas consegue 
ultrapassá-lo. 
Desníveis maiores são resolvidos por rampa ou aparelho eletromecânico. 
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Capachos embutidos, nivelados com o piso 
ou com um ressalto máximo de 0,5cm 
(meio centímetro), com as bordas 
firmemente fixadas e de pêlo curto evitam 
acidentes e tropeços. 
                  
Rampas 
Na construção de uma rampa, quanto maior for a altura do desnível a ser 
vencido, maior terá que ser o seu comprimento. 
 
É um engano comum pensar que o uso da área da escada para fazer um plano 
inclinado sobre ela seria a solução para o acesso. O espaço utilizado por uma 
escada nunca será suficiente para fazer uma rampa em seu lugar. Ficaria muito 
íngreme, deslizante, e não permitiria sua utilização de forma segura. 
 
Rampas seguras e confortáveis para todos devem possuir as dimensões e os 
elementos indicados nas figuras a seguir: 
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Tabela para o dimensionamento de rampas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT 
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Dimensionamento de rampas – Exemplo 
 As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na 
tabela 1. 
Para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso 
nos patamares, a cada 50 m de percurso. 
 
 
Tabela 1 — Dimensionamento de rampas 
 

 

Inclinação admissível em 
cada 
segmento de rampa 
i 
% 
 

Desníveis máximos de 
cada segmento de 
rampa 
h 
m 
 

Número máximo de 
segmentos de rampa 
 

5,00(1:20) 1,50 Sem limite 

5,00(1:20)< i ≤ 6,25 (1:16) 1,00 Sem limite 

6,25(1:16)< i ≤ 8,33 (1:12)  0,80 15 
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Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam 
integralmente a tabela 1, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% 
(1:12) até 12,5% (1:8), conforme tabela 2. 
 
Tabela 2 — Dimensionamento de rampas para situações excepcionais 
 
Inclinação admissível em 
cada segmento de rampa 
i 
% 
 
 
 
 

Desníveis máximos de 
cada segmento de rampa 
h 
m 
 

Número máximo de 
segmentos de rampa 

 
8,33 (1:12) ≤ i < 10,00 (1:10) 
 

0,20 4 

 
10,00 (1:10) ≤ i ≤ 12,5 (1:8) 
 

0,075 1 

 
 A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em 
rampas externas 
 A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da 
rampa em até 10 cm de cada lado, exceto nos casos previstos em 0. 
 A largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de 
pessoas. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas 
acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m, conforme figura. 
 Quando não houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias de 
balizamento com altura mínima de 0,05 m, instaladas ou construídas nos 
limites da largura da rampa e na projeção dos guarda-corpos, conforme figura 
abaixo. 
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 Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras 
indicadas ou a adaptação da largura das rampas for impraticável, podem ser 
executadas rampas com largura mínima de 0,90 m com segmentos de no 
máximo 4,00 m, medidos na sua projeção horizontal. 
 Para rampas em curva, a inclinação máxima admissível é de 8,33% (1:12) e o 
raio mínimo de 3,00 m, medido no perímetro interno à curva, conforme figura . 
Vista superior 
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       Escadas 
Em uma escada, degraus sempre com a mesma altura e a mesma largura 
oferecem maior segurança e conforto. 
 
As dimensões, que garantem o conforto nas escadas, são: largura livre mínima 
de 1,20m, inclusive nos patamares; altura do espelho do degrau (E) entre 16 
cm e 18 cm; largura do piso do degrau (P) entre 28 cm e 32 cm; mudança de 
direção, no máximo, a cada 3,20m de altura. 
 

Rampas fixas e definitivas são a melhor solução. O uso de rampas 
removíveis que precisam ser recolocadas a todo o momento, é incômodo 

para quem as manuseia e constrangedor para quem necessita dessa 
adaptação. 

 
Corrimãos 
Escadas e rampas seguras são as que têm corrimão por toda a sua extensão, 
nos dois lados, incluindo os patamares. A colocação de corrimãos ajuda as 
pessoas com dificuldades de caminhar, como idosos e crianças pequenas, a 
utilizar escadas e rampas com maior autonomia e segurança. 
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Os diâmetros adequados para os corrimãos estão entre 3,5cm e 4,5cm, 
devendo prolongar-se além do início e do término das rampas e escadas por 
mais 30 cm. 
 
O prolongamento do corrimão dá o apoio necessário para uma pessoa com 
mobilidade reduzida iniciar a subida ou descida da escada. Em escadas e 
rampas que fazem a comunicação entre os andares, é recomendável que o 
corrimão seja contínuo, sem interrupções na mudança de direção. 
 
O ideal é que o corrimão tenha duas alturas, nas escadas e rampas, para 
que crianças e pessoas em cadeiras de rodas possam também alcançá-lo. 
 
Todos os elementos fixados nas paredes com o objetivo de servir de 
apoio para as pessoas, como corrimãos e barras, têm que estar muito 
bem presos e chumbados, de modo a agüentar grandes esforços. 
 
O melhor é fazer um apoio de concreto armado na parede e fixar buchas 
para os parafusos que vão segurar os corrimãos ou as barras de apoio. 
 
NA PORTARIA 
Quando há degraus no hall da portaria, antes do acesso aos elevadores, pode 
acontecer de faltar espaço para fazer uma rampa adequada. 
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Nesse caso, o ideal é utilizar a ajuda de equipamentos eletromecânicos, 
pequenas plataformas que correm verticalmente ou ao longo da escada, como 
se fossem minielevadores. 
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Para facilitar a orientação da pessoa cega, as caixas de correio devem ter 
sinalização em Braille em cada um dos seus compartimentos. 
 
Portas 
Portas de entrada e de elevadores muito pesadas dificultam e, às 
vezes,impedem que pessoas com o equilíbrio comprometido ou com pouca 
força possam abri-las. As molas de controle das portas precisam ser ajustadas 
de forma a torná-las mais leves. 
 
Se existem portas do tipo vai e vem ou de duas folhas, seja na portaria ou nas 
circulações de uso comum, os padrões a serem adotados são os seguintes: 
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Muitas vezes, as portas inteiramente de vidro transparente não são 
percebidas por pessoas apressadas ou que não enxergam bem, e se 
chocam com o vidro. A instalação de uma faixa opaca e bem visível, em 
toda a extensão da largura da porta, na altura da maçaneta, diminui o 
risco de acidente mais grave. 
       Pisos 
Pisos muito polidos ou encerados representam risco para todos. Pisos 
antiderrapantes são mais seguros e transmitem confiança. No caso de 
mármores e granitos, pode-se obter bom aspecto e maior segurança com o uso 
de placas de granito áspero. 
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A pessoa com deficiência visual costuma guiar-se com auxílio de bengala e 
percebe as mudanças de ambiente por meio do contato com o piso e as 
paredes, através das texturas e relevos. Por isso, é necessário o uso de 
sinalização tátil no chão. São faixas diferenciadas do revestimento geral do 
local, com superfície texturizada, para serem percebidas com maior facilidade 
pelos pés e pela bengala. 
 
 

 
 
 
Elementos básicos do sistema:  
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Subsistema tátil: O subsistema tátil compreende elementos com informações 
captadas pela sola dos pés, através de sistema de piso já em uso, mas com 
algumas modificações. Também compreende textos complementares 
localizados no mobiliário urbano que colocam informações necessárias durante 
o trajeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sistema de piso: elementos em cerâmica com signos em relevo. 

 
fig. 1 – Diferentes informações contidas nos três relevos 

dos pisos  
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2. Sistema de diferenciação formal do mobiliário urbano: percepção do 
mobiliário próximo através da diferença formal captada pelo toque das mãos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig. 2 – Relações de volumes diferenciados permitem o fácil 
reconhecimento do mobiliário tocado. 
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Foto:2-Sistema de leitura Braille: informações complementares 
transmitidas por textos em Braille e localizados nos mobiliários urbanos(caixa 
de correio,telefones,lixeiras,etc.).  
 
 

 
   
O piso tátil de alerta serve para avisar as pessoas cegas ou com pouca visão 
sobre a existência de desníveis, como escadas e rampas. Para pessoas com 
baixa visão – que enxergam pouco – é importante que o piso tátil seja de uma 
cor que contraste com a cor do piso à sua volta, facilitando a orientação. 
 
O piso tátil é aquele utilizado nos projetos como veremos. Demarcam os 
orelhões e as rampas nos locais de travessia e geralmente são de cerâmica 
vermelha ou preta com relevos retos e bolinhas. 
 
O que é piso tátil e quando utilizá-lo 
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Subsistema visual:  
O subsistema sonoro auxilia na orientação para os que conseguem perceber, 
visualmente, contrastes de volumetria e de cor com o percentual restante da 
visão.  
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3. Relações de forma (diferenciação de volumes) e cor (contrastes com o 
entorno) do mobiliário urbano para visualização pelos parcialmente 
debilitados 
 

 
 
 

fig. 3 – Relações formais permitem que sejam percebidas 
diferenças visuais entre os mobiliários por contraste de cor 
e diferenciação de volume e formas  

 

 
 
• Para áreas externas, como calçadas e pátios, é necessário que esse piso 
diferenciado seja de alta resistência e com relevos bem definidos. 
 
• Nas áreas internas, a faixa de piso tátil pode ter textura ou relevo mais suave, 
com largura de 40 cm. O principal é que ela se destaque do piso restante em 
cor e textura. 
Importante: o tipo de material escolhido para piso tátil de alerta em um prédio 
deve ser o mesmo em todos os ambientes internos em que for utilizado. E é 
preciso que seja colocado sem que haja desnível entre o piso do local e a faixa 
de piso tátil. 
 
 
 
 
 
Subsistema sonoro:  
O subsistema sonoro é utilizado para propiciar segurança durante a travessia 
de ruas e avenidas.  
 
 
4. Elementos sonoros para auxílio à travessia de ruas e avenidas 
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• A projeção dos elementos que se lançam ou cruzam o espaço com altura 
inferior a 2,10m, deve ser demarcada no piso com sinalização tátil ou outra 
forma que a delimite. 

 
Em um hall pavimentado em cerâmica bege, pode-se fazer a faixa de 
alerta junto à escada em emborrachado preto. Em uma portaria com piso 
em granito polido cinza, a faixa pode ser em granito áspero marrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevadores 
No hall de acesso aos elevadores, é necessária uma área de 1,50m de largura, 
para aproximação da cadeira de rodas, além da área ocupada pela abertura da 
porta. 
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Os botões de chamada dos elevadores devem ter altura entre 80 cm e 1,20m 
do piso, com indicação do número do andar em relevo. 
 
Do mesmo modo, a sinalização indicativa do andar com números em relevo na 
face interna das portas de acesso ao elevador, em cada pavimento, é de muita 
ajuda para a orientação da pessoa cega. 
 

Sempre que houver reforma em elevadores, é bom aproveitar 
para instalar sinalização sonora, anunciando os andares. 

 
Nas cabines com dimensões de 1,10m por 1,40m, a instalação de um espelho 
na face oposta à porta permite a identificação dos andares pela pessoa 
sentada em cadeira de rodas, de costas para a porta. 
Outra providência importante é a instalação de corrimão nas paredes laterais e 
de fundo da cabine do elevador, a uma altura de 0,90m do piso. 
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O painel interno nos elevadores com sinalização em Braille, junto aos botões 
de marcação dos andares, facilita seu uso pelos deficientes visuais. 
 
É aconselhável, sempre que possível, a colocação de um revestimento de 
reforço na parte inferior das portas de entrada e dos elevadores, desde o 
chão até a altura mínima de 40 cm, para prevenir arranhões provocados 
por pedais de cadeiras de rodas. 
 
CIRCULANDO PELOS ANDARES 
Além das orientações quanto às circulações já apresentadas, são referências 
para acessibilidade nos andares: 
Quando os caminhos de circulação forem em “L”, é preciso garantir a largura 
mínima para a manobra de uma cadeira de rodas. 

     
Procure instalar os extintores e outros equipamentos de 

forma a não ocasionar acidentes, principalmente com pessoas com 
deficientes visuais. 

Na escada que interliga os andares, junto à porta de cada pavimento, é bom 
marcar em relevo o número do andar, e em Braille no corrimão, na chegada do 
patamar. Essas providências são de grande auxílio para pessoas cegas ou 
com baixa visão. 
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Chegando ao apartamento 
Os números nas portas dos apartamentos devem ser preferencialmente em 
relevo, para facilitar a orientação da pessoa cega. 
 
A cor das portas, contrastando com a cor das paredes, proporciona melhor 
orientação para pessoas com pouca visão. 
 

 
 

 
 
 
 
Para maior segurança de todos, quando a rota de fuga incluir escadas de 
emergência, é preciso reservar áreas de resgate para cadeira de rodas, 
ventiladas e fora do fluxo principal de circulação. Essas rotas serão 
sinalizadas e iluminadas com dispositivo de guia, instalados a 40 cm do 
piso. 
 
NAS ÁREAS DE RECREAÇÃO 
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Os padrões para acessibilidade apresentados até o momento também se 
aplicam nas áreas de lazer do prédio. 

 
Piscinas 
Em torno de piscinas e em áreas externas descobertas, o piso antiderrapante é 
importante recurso para evitar acidentes. 
 
Pessoas com mobilidade reduzida poderão chegar mais facilmente à água, se 
houver acesso através de escada, banco ou rampa de alvenaria, protegidos 
pelo corrimão. 
 
Outra solução é a instalação de equipamento eletromecânico, como o 
banco que sobe e desce. 
 
Os banheiros de uso comum 
Para que os banheiros possam ser usados por todos, inclusive por pessoas em 
cadeira de rodas, são necessárias algumas adaptações. As possibilidades para 
adaptar banheiros existentes irão variar em função do espaço disponível. 
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As portas dos banheiros, assim como todas as outras, necessitam de um vão 
livre mínimo de 80 cm de largura, maçanetas do tipo alavanca e com abertura 
para fora. 
 
A instalação de uma barra horizontal na face interna das portas dos banheiros 
facilita o seu fechamento pelas pessoas em cadeira de rodas. 

 
É melhor o vaso sanitário sem caixa acoplada, mas, se houver, deve ser 
instalada só a barra lateral. 
 
Para utilizar o vaso sanitário, a pessoa em cadeira de rodas precisa da reserva 
de uma área de transferência, que pode ser lateral ou frontal ao vaso, com 80 
cm de largura por 1,10m de comprimento. 
 
Para permitir a transferência lateral para o vaso sanitário e ter o lavatório 
instalado no mesmo ambiente, que é o ideal, é necessário que o banheiro 
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possua as dimensões mínimas de 1,50m x 1,70m, devendo o vaso ser 
instalado na parede menor. Isso possibilita o giro completo da cadeira sem 
bater nas peças. 
 
Devem ser instaladas barras horizontais para apoio e transferência, fixadas em 
um dos lados e atrás do vaso sanitário. O outro lado fica livre para permitir a 
aproximação e a transferência. 
 
É costume a construção de um pequeno platô na base do vaso sanitário, 
possibilitando uma altura que a pessoa possa transferir-se da cadeira de 
rodas para o vaso. O platô alinhado com a base permite que a cadeira de 
rodas possa se aproximar ao máximo. Essa altura também facilita seu uso 
pelos idosos. 
 
No espaço que possibilite apenas transferência frontal, as barras serão 
instaladas nas duas laterais do vaso sanitário. 
 
As pias suspensas, sem colunas ou gabinetes, devem ser fixadas a uma altura 
de 80 cm do piso, com altura livre (embaixo) de 70 cm, para permitir a 
aproximação da cadeira de rodas. 
 
O sifão e a tubulação ficarão situados a 25 cm da face externa frontal da pia, 
com dispositivo de proteção. 
 
Lembre-se: o espaço do banheiro tem que permitir que a cadeira chegue 
até a cabine e se coloque de frente para o vaso sanitário. 
 
O espelho com inclinação permite que uma pessoa sentada em cadeira de 
rodas possa se ver. 
 

Para a identificação dos sanitários masculino e feminino, quanto mais 
simples e tradicional a sinalização adotada, mais fácil para todos. 
Embaixo do símbolo e ao alcance das mãos, é preciso haver a 
identificação correspondente em Braille. Interruptores e tomadas 

 

 

 

As torneiras devem ter alavancas operáveis com um único movimento, 
conforme figura.  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa 

Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento 
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência 

 

Endereço: Av.   Paraguassu,   1.881   –   Centro   –   Capão da Canoa   –   RS   –   Brasil 
CEP:   95555-000      Fone:   0xx51 3625 2112 / 233   FAX:   0xx513625 6185 

Home Page: www.capaodacanoa.rs.gov.br - E-mail: cordpd@capaodacanoa.rs.gov.br 
 

  

 

O piso da entrada dos boxes pode apresentar desníveis de até 0,06m 
com rampa de 45'  

  

 

 
 
 Boxes para chuveiro e ducha 
 Área de transferência 
Para boxes de chuveiros deve ser prevista área de transferência externa ao 
boxe, de forma a permitir a aproximação paralela, devendo estender-se no 
mínimo 0,30 m além da parede onde o banco está fixado,sendo que o local de 
transposição da cadeira de rodas para o banco deve estar livre de barreiras ou 
obstáculos,. Quando houver porta no boxe, esta não deve interferir na 
transferência da cadeira de rodas para o banco e deve ser de material 
resistente a impacto. 
Área de transferência para boxe de chuveiro  
 
As dimensões mínimas dos boxes devem ser de 0,90 m por 0,95 m. 
Os boxes devem ser providos de banco articulado ou removível, com cantos 
arredondados e superfície antiderrapante impermeável, ter profundidade 
mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 
0,70 m, conforme figuras abaixo. 
 Recomenda-se banco do tipo articulado para cima. O banco e os dispositivos 
de fixação devem suportar um esforço de 1,5 kN. 
O chuveiro deve ser equipado com desviador para ducha manual e o controle 
de fluxo (ducha/chuveiro) deve ser na ducha manual. Os registros ou 
misturadores devem ser do tipo alavanca,preferencialmente de monocomando, 
e ser instalados a 0,45 m da parede de fixação do banco e a uma altura de 
1,00 m do piso acabado. A ducha manual deve estar a 0,30 m da parede de 
fixação do banco e a uma altura de 1,00 m do 
piso acabado, conforme figuras abaixo 
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Barras de apoio 
Os boxes para chuveiros devem ser providos de barras de apoio verticais, 
horizontais ou em “L”. 
Na parede de fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical com 
altura de 0,75 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, a uma 
distância de 0,85 m da parede lateral ao banco. 
Na parede lateral ao banco devem ser instaladas duas barras de apoio, uma 
vertical e outra horizontal ou,alternativamente, uma única barra em “L”, 
obedecendo aos seguintes parâmetros: 
a) barra vertical – com comprimento mínimo de 0,70 m, a uma altura de 0,75 m 
do piso acabado e a uma distância de 0,45 m da borda frontal do banco; 
b) barra horizontal – com comprimento mínimo de 0,60 m, a uma altura de 0,75 
m do piso acabado e a uma distância máxima de 0,20 m da parede de fixação 
do banco (figuras 128 a 130); 
c) barra em “L” – em substituição às barras vertical e horizontal, com 
segmentos das barras de 0,70 m de comprimento mínimo, a uma altura de 0,75 
m do piso acabado no segmento horizontal e a uma distânciade 0,45 m da 
borda frontal do banco no segmento vertical, conforme figuras 128 a 130. 
Figura abaixo — Boxe para chuveiro com barras vertical e horizontal – Exemplo 
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Figura abaixo — Boxe para chuveiro com barra de apoio em L - 
Exemplo

 
Figura abaixo — Perspectiva do boxe com as barras de apoio 

 
a) Exemplo A      b) Exemplo B 

 
Desnível 
Admite-se que o piso do boxe para chuveiro tenha um desnível máximo de 1,5 
cm do restante do sanitário. 
Quando superiores a 0,5 cm e até 1,5 cm, os desníveis devem ser tratados 
como rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%), de acordo com45', 
conforme Figura as portas dos boxes devem deixar um vão livre para entrada 
de 0,80m e devem abrir para fora, levando tranquetas que possam ser 
acionadas também pelo lado externo, em caso de emergência. 

  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa 

Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento 
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência 

 

Endereço: Av.   Paraguassu,   1.881   –   Centro   –   Capão da Canoa   –   RS   –   Brasil 
CEP:   95555-000      Fone:   0xx51 3625 2112 / 233   FAX:   0xx513625 6185 

Home Page: www.capaodacanoa.rs.gov.br - E-mail: cordpd@capaodacanoa.rs.gov.br 
 

. 
Locais de hospedagem 
Condições específicas 
Em hotéis, motéis, pousadas e similares, os auditórios, salas de convenções, 
salas de ginástica, piscinas,entre outros, devem ser acessíveis. 
Pelo menos 5%, com no mínimo um do total de dormitórios com sanitário, 
devem ser acessíveis. 
Estes dormitórios não devem estar isolados dos demais, mas distribuídos em 
toda a edificação, por todos os níveis de serviços e localizados em rota 
acessível. Recomenda-se, além disso, que outros 10% do total de dormitórios 
sejam adaptáveis para acessibilidade. 
As dimensões do mobiliário dos dormitórios acessíveis devem atender às 
condições de alcance manual e visual e ser dispostos de forma a não 
obstruírem uma faixa livre mínima de circulação interna de 0,90 m de largura, 
prevendo área de manobras para o acesso ao sanitário, camas e armários. Os 
armários devem atender a BNT 9.050. Deve haver pelo menos uma área com 
diâmetro de no mínimo 1,50 m que possibilite um giro de 360°, conforme figura 
abaixo. A altura das camas deve ser de 0,46 m.  
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Figuras da Cozinha 
Quando nas unidades acessíveis forem previstas cozinhas ou similares, deve 
ser garantida a condição de circulação, aproximação e alcance dos utensílios, 
conforme seção 4. As pias devem possuir altura de no máximo 0,85 m, com 
altura livre inferior de no mínimo 0,73 m, conforme figura abaixo 

 
Vista superior       Vista frontal 
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Os interruptores e tomadas devem situar-se a uma altura do piso 
que permita a sua utilização pelas pessoas deficientes, conforme 
figura  

  

Mesas ou superfícies para refeições ou trabalho 
Condições gerais 
Quando mesas ou superfícies para refeições ou trabalho são previstas em 
espaços acessíveis, pelo menos 5% delas, com no mínimo uma do total, deve 
ser acessível para P.C.R. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 
10% sejam adaptáveis para acessibilidade. 
Distribuição 
As mesas ou superfícies devem estar localizadas junto às rotas acessíveis e, 
preferencialmente, distribuídas por todo o espaço. 
Área de aproximação 
As mesas ou superfícies devem possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 
m do piso,conforme figura abaixo. 
Deve ser garantido um M.R. posicionado para a aproximação frontal, 
possibilitando avançar sob as mesas ou superfícies até no máximo 0,50 m, 
conforme figura 161. 
Deve ser garantida uma faixa livre de circulação de 0,90 m e área de manobra 
para o acesso às mesmas, conforme 4.3. 
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Altura 
Deve estar entre 0,75 m e 0,85 m do piso. 

— Mesa — Exemplo 
 
 
 
 Assentos fixos 
Ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis deve ser garantido um M.R., 
sem interferir com a faixa livre de circulação, conforme figura abaixo. 
Este espaço deve ser previsto ao lado de pelo menos 5%, com no mínimo um 
do total de assentos fixos no local. Recomenda-se, além disso, que pelo menos 
outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade. 
Vista superior 

Banco — 
Exemplo 
 
Balcões 
Condições gerais 
Os balcões de vendas ou serviços devem ser acessíveis a P.C.R., devendo 
estar localizados em rotas acessíveis. 
 Área de aproximação 
Uma parte da superfície do balcão, com extensão de no mínimo 0,90 m, deve 
ter altura de no máximo 0,90 m do piso. Deve ser garantido um M.R. 
posicionado para a aproximação frontal ao balcão,conforme figura abaixo. 
Quando for prevista a aproximação frontal, o balcão deve possuir altura livre 
inferior de no mínimo 0,73 m do piso e profundidade livre inferior de no mínimo 
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0,30 m. Deve ser garantido um M.R.,posicionado para a aproximação frontal ao 
balcão, podendo avançar sob o balcão até no máximo 0,30 m, 
conforme figura. 
Vista lateral Vista 

 
Balcão superior o — Exemplo 

 
 
 
 
 
Balcões de auto-serviço 
Quando balcões de auto-serviço são previstos em restaurantes ou similares, 
pelo menos 50% do total, com no mínimo um para cada tipo de serviço. 
As bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas devem 
estar  dispostos dentro  da faixa de alcance manual. 
Os alimentos e bebidas devem estar dispostos de forma a permitir seu alcance 
visual,conforme figura abaixo. 
Deve-se prever passa-pratos, com altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso, 
conforme figura abaixo.  
 

 
 
 
Vista frontal 
Figura acima — Auto-atendimento em refeitórios — Exemplo 
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ESTACIONAMENTOS 
Na garagem dos edifícios, sempre que houver solicitação, deve ser marcada a 
vaga especial para o deficiente físico, com a sinalização do Símbolo 
Internacional de Acesso pintada no piso,bem como uma faixa lateral para 
embarque e desembarque, de acordo com a Lei Municipal 1.869 e a NBR 
9.050 da ABNT.   
 Sinalização e tipos de vagas 
As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam 
conduzidos por pessoas com deficiência devem: 
a) ter sinalização horizontal conforme figura  abaixo 
b) contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de 
largura, quando afastada da faixa de travessia de pedestres. Esse espaço pode 
ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, ou 
perpendicular ao meio fio, não sendo recomendável o compartilhamento em 
estacionamentos oblíquos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ter sinalização vertical para vagas em via pública, e para vagas fora da via 
pública.  
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d) quando afastadas da faixa de travessia de pedestres, conter espaço 
adicional para circulação de cadeira de rodas e estar associadas à rampa de 
acesso à calçada; 
e) estar vinculadas a rota acessível que as interligue aos pólos de atração; 
f) estar localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos. 
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As vagas para as pessoas com deficientes físicos serão as mais próximas 

dos elevadores ou da saída principal. 
 
 
BOM LEMBRAR QUE... 
Em obras novas e projetos, o certo é incorporar todas as recomendações da 
Norma Brasileira de Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a 
Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamento Urbanos - NBR 9.050, e os 
elevadores à NBR 13.994. 
Se o seu prédio possui outros tipos de ambientes como saunas e vestiários, 
procure informações na NBR 9.050. 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O LICENCIAMENTO 
DAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO 
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Antes de realizar qualquer adaptação procure informações junto ao órgão 
de licenciamento e fiscalização de obras da cidade. 
 
Essa medida é necessária, pois, como se tratam de adaptações em 
edificação existente, às soluções para tornar o prédio acessível dependerão 
das características encontradas em cada um. 
 
Dependendo de cada caso, pode ser exigida ou dispensada a apresentação 
de projeto ou a responsabilidade técnica de um profissional para a execução 
da obra de adaptação. 
 
 
CONDIÇÕES GERAIS  PARA  O LICENCIAMENTO SEGUNDO O 
TIPO DE ACESSI  
ACESSIBILIDADE EM AÇÃO 
Tipos de obras que dispensam a presença de responsável técnico e da 
apresentação de projeto, devendo o requerente solicitar a licença para 
obras e descrevê-las: 
Substituição de pisos em geral. 
Colocação de faixas de piso tátil. 
Troca de molas e maçanetas e fixação de barras nas portas. 
Aumento do vão das portas (pode requerer projeto em alguns casos). 
Substituição ou instalação de barras, corrimãos, botões, comandos, 
interfone e similares. 
Construção de rampas para vencer desníveis até a altura correspondente ao 
espelho de um (um) degrau. 
 
 
Demarcação de vagas especiais (assunto privado do condomínio). 
 
Tipos de obras que requerem a presença de responsável técnico e de 
projeto para análise da Prefeitura: 
Adaptação de passeios. 
Reforma de piscinas. 
Demolição ou construção de paredes. 
Construção de rampas para vencer desníveis maiores que o espelho de um 
(um) degrau, dependendo do lugar em que vai ser instalada. 
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Para a adaptação de elevadores e instalação de plataformas horizontais ou 
verticais, procure informações junto à Coordenadoria da Pessoa Com 
Deficiência da Prefeitura. Capão da Canoa. 
 
Para a adaptação de prédios construídos antes de 1938 ou sob regime de 
proteção cultural ou ambiental, procure o órgão competente de tutela. 
 
 DOCUMENTAÇÃO  PARA  APROVAÇÃO 
Quando a adaptação não incorre em acréscimo de área: 
 
O processo de aprovação do projeto de execução de obras deverá conter os 
seguintes elementos: 
 
1) requerimento solicitando aprovação do projeto; 
2) planta de situação; 
3) planta de localização; 
4) plantas baixas dos pavimentos; 
5) planta de elevação da fachada ou fachadas principais; 
6) cortes longitudinal e transversal; 
7) especificações; 
8) ART de projeto 
9) pagamentos dos tributos 
 
. 
LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
 
O licenciamento da construção será concedido mediante: 
 
1) requerimento padronizado licenciamento da edificação onde conste o nome e a 
assinatura do profissional habilitado, responsável pela execução dos serviços e 
prazo para a conclusão dos mesmos; 
2) apresentação do projeto aprovado. 
Parágrafo único - A obra para qual foi requerido o licenciamento somente poderá ser 
iniciada no momento em que o requerente tiver em mãos o respectivo alvará. 
3) projeto hidro-sanitário 
4) ART de execução 
5) protocolo PPCI 
6) demarcação 
 
HABITE-SE 
 
Habites referente à autorização da prefeitura para se morar dentro de um imóvel dentro 
das conformidades da lei. 
1) projeto das instalações hidráulico-sanitárias; 
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2) projeto das instalações elétricas e telefônicas; 
3) projeto estrutural; 
5) projeto PPCI; 
6) pagamentos dos tributos. 
 
O profissional responsável pela execução da obra deverá comparecer ao 
departamento competente da municipalidade após o encaminhamento do pedido, para 
atendimento das exigências decorrentes do exame do processo. 
 
Parágrafo único - Não sendo atendidas as exigências no prazo de 60 (sessenta) dias, o 
processo será indeferido. 
 
Satisfeitas as exigências, o alvará deverá ser fornecido ao interessado dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
Quando a adaptação incorre em acréscimo ou decréscimo de área 
construída: 
 
Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade. 
. 
REVISADO E ATUALIZADO PELA FISC.OBRAS 
  
Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela 
Prefeitura e expedida a respectiva Carta de Habitação. . 
Art. 39 - Após a conclusão das obras, deverá ser requerida vistoria à Prefeitura, no prazo 
de 30 (trinta) dias. 
§ 1º - O requerimento de vistoria será sempre assinado pelo profissional responsável. 
§ 2º - O requerimento de vistoria deverá ser acompanhado de: 
1) chaves do prédio, quando for o caso; 
2) projeto arquitetônico aprovado e completo; 
3) carta de entrega dos elevadores, quando houver, fornecida pela firma instaladora; 
4) habite-se da Secretaria da Saúde, nos casos previstos no art. 54 da Lei 23.430. 
 
Por ocasião da vistoria, se for constatado que a edificação não foi construída, 
aumentada, reconstruída ou reformada, de acordo com o projeto aprovado, o 
responsável técnico será autuado de acordo com as disposições deste Código e obrigado 
a regularizar o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas, ou fazer a demolição 
ou as modificações necessárias para repor a obra, em consonância com o projeto 
aprovado. 
 
Após a vistoria, estando a obra de acordo com o projeto arquitetônico aprovado, a 
Prefeitura fornecerá ao proprietário a Carta de Habitação no prazo de 7 (sete) dias a 
partir da data de entrega do requerimento. 
§ 1º - O passeio das ruas que já estiverem pavimentadas é responsabilidade dos 
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proprietários, que terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para fazerem a 
pavimentação com material antiderrapante. 
§ 2º - Os proprietários que não fizerem a pavimentação no prazo estipulado, a Prefeitura 
a fará e cobrará o custo da obra dos proprietários. 
(REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 345, DE 19/04/89) 
Será concedido habite-se parcial, a juízo do Departamento competente, nos 
seguintes casos: 
1) quando se tratar de prédio composto de parte comercial  e parte residencial e 
puder, cada uma, ser utilizada independentemente da outra; 
2) quando se tratar de mais de um prédio construído no mesmo lote; 
3) quando se tratar de prédio de apartamentos e escritórios, que possam ser ocupados 
independentemente: 
 
Nas obras de reforma, reconstrução ou acréscimo nos prédios existentes, os 
projetos serão apresentados com indicações precisas e convencionadas a critério do 
profissional, de maneira a possibilitar a identificação das partes a conservar, demolir ou 
acrescer. 
Parágrafo único - Sendo utilizadas cores, as convenções serão as seguintes: amarelo 
para as partes a demolir, vermelho para as partes a construir e azul para as existentes. 
 
As construções que não satisfizerem quanto à utilização ás disposições deste 
Código, só poderão sofrer obras de reconstrução, acréscimo ou reforma, quando a 
construção resultante atender às exigências da presente Lei. 
 
 

ÓRGÃO QUE LICENCIA OBRAS NA CIDADE DE 
CAPÃO DA CANOA É A SECRETARIA DE OBRAS 

 
 
 
 

 
 
 

A LEI A NOSSO FAVOR 
 
Principais avanços da legislação sobre direitos das pessoas 
portadoras de deficiência 

 
1985 – A lei 10.012/85 torna obrigatório reservar 

nos transportes públicos os quatro primeiros assentos para 
gestantes, mulheres com bebês, idosos e pessoa com 
deficiência .   
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1990 – A lei 10.832/90 determina tratamento 
prioritário aos portadores de deficiência física em cinemas, estádios, circos, teatros, 
estacionamentos, casas de espetáculos e locais de competição. 

 
2003 - A lei n 1.869 de 17 de junho de 2003 

Estabelece normas gerais critérios básicos para a 
promoção acessibilidade das pessoas portadores de 
deficiência e mobilidade reduzida do município de Capão 
Canoa e da outras providências.  

 
   
 
 
 

 
 
2004 - decreto nº 5.296 de 2  dezembro. 

Regulamenta as leis nos 10.048, de 8 de novembro de 
2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. 

 
2004 – Norma Brasileira 9050 ,Segunda Edição 

2004, Acessibilidade a  edificações,mobiliário,espaço e 
equipamento urbanos.  

 
Telefones úteis 
Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento 
Laércio Carvalho do Santos - Secretario 
Endereço:Av.Paraguassu,1881Centro-CEP95555-000 
Telefone: (51) 3625-2112 - Ramal 260  E-mail: smap@capaodacanoa.rs.gov.br  
E-mail: engenharia@capaodacanoa.rs.gov.br 
 
Coordenadoria da Pessoa com deficiência 
Rafael Brito – Coordenador 
Endereço:Av.Paraguassu,1881-Centro-CEP95555-000 
Telefone: (51) 3625-2112 - Ramal 238  E-mail:cordpd@capaodacanoa.rs.gov.br 
 
 
 
Associação dos Portadores de Deficiência  
de Capão da canoa 
Rafael Brito - Presidente 
Endereço: Rua Marabá ,2219,ap609 
Telefone:(51)81145704  E-mail: apodecc@apodecc.org.br 
 
 
Esta publicação tem Chancela da Comissão Internacional tecnologia e 
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Acessibilidade -ICTA 
 
Janeiro 2008 
 
Prefeitura de Capão da Canoa 
Jairo Marques -Prefeito 
 
 
Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento 
Laércio Carvalho do Santos -Secretario 
 
Coordenadoria da Pessoa com deficiência 
Rafael Brito - Coordenador 
 

Comissão Permanente Acessibilidade: Rafael Brito  
                                    João Batista Canane 

 
Apoio técnico: André Fernades da Cruz 
                  Mario Sergio J. Barrionuevo 
             João Batista Canane 
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