
PROJETO DE LEI N° OY 9

EMENTA: Dispoe sobre a instalac;ao de
piso tatil para demarcar obstaculos em
areas publicas e a localizac;ao da faixa
de pedestres, visando a acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiencias
visuais no Municfpio de Carazinho.

Art. 10 - Todo equipamento permanente a ser instalado em
calc;adas, parques, prac;as, passeios publicos e em outras areas de
circulac;ao de pessoas devera ser circundado por piso tatil, sensfvel ao
contato das pessoas portadoras de deficiencias visuais.

Paragrafo
demarcadas com
pedestres.

unico. As calc;adas tambem deverao ter
piso tatil a area em que se encontra a faixa de

Art. 2° - Os equipamentos ou obstaculos ja instalados ou
construfdos deverao ser adaptados para cumprir 0 estabelecido no
art. 10, em prazo de ate 18 (dezoito) meses, contados a partir da
publicac;ao da presente Lei.

Art. 3° Sao considerados equipamentos permanentes, para os
efeitos previstos nesta Lei, telefones publicos, hidrantes, lixeiras,
caixas de correio, quadros de avisos, entradas e safdas de carros,
bancos e mesas de prac;as ou quaisquer outros que constituem
obstaculos ao livre transito de pedestres portadores de deficiencias
visuais.

Art. 4° Os pisos tatil ou direcional a serem instalados deverao
obedecer as especificac;oes tecnicas da Associac;ao Brasileira de
Normas Tecnicas - ABNT.

Art. 5° A presente Lei sera regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua
publicac;ao.



JUSTIFICATIVA: 0 principal objetivo deste Projeto e permitir que as

pessoas com deficiencia visual consigam perceber obstaculos. Com a

colocac;:ao de piso tatil para demarcar estes obstaculos em areas publicas e

a loca/izac;:ao de faixa de pedestres visando a acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiencia visuais no municipio estamos buscando a inclusao

social, possibi/itando um me/hor acesso para os portadores desta

deficiencia.

Pela nossa proposta, todo equipamento permanente a ser instalado

em calc;:adas, parques, passeios publicos e em outras areas de circulac;:ao de

pessoas devera ser circundado por piso tatil, sensivel ao contato das

pessoas portadoras de deficiencias visuais.

o pi so tatil e aquele em que ha existencia de bolinhas, dai ser
conhecido tambem como piso de bolinha. Sua principal func;:ao e alertar e

normalmente e encontrado em porta de elevadores, rampas de acesso as

calc;:adas, inicio e termino de escada. Os portadores de deficiencia visual

precisam muito deste tipo de investimento, para conseguirem rastrear os

obstaculos.

As calc;:adas tambem deverao ser demarcadas com piso tatil, na area

em que se encontra a faixa de pedestres.Nos locais em que ja existem este

tipo de piso, os locais deverao ser adaptados para cumprir 0 estabelecido na

lei. Para isso, a lei estende 0 prazo de ate 18 (dezoito) meses, a partir da

data de publicac;:ao da presente lei.

o piso tatil ou direcional a ser instalados deverao obedecer as

especificac;:5es tecnicas da Associac;:ao Brasileira de Normas Tecnicas -

ABNT.




