
 
PROJETO DE LEI CM Nº 061-02/2022 

 

Institui a obrigatoriedade de que todas as repartições 
públicas instaladas em imóveis locados pelo 
Município de Lajeado, cumpram todas as normas de 
acessibilidade. 

 
MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 

Grande do Sul,  
 

FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:  
 

Art. 1º - Torna-se obrigatório que todos os imóveis locados pelo Município 
de Lajeado, destinados à instalação de órgãos públicos, atendam os requisitos de 
acessibilidade. 
 

Parágrafo único: A acessibilidade às pessoas com deficiência exigida nos 
contratos, deverá ser conforme os padrões e as normas técnicas definidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT e demais normas vigentes. 
 

Art. 2º - Os futuros contratos de locação com terceiros, somente poderão 
ser concretizados caso o imóvel já cumpra os requisitos de acessibilidade. 
 

Art. 3º - Concede o prazo de 3 (três) meses para adequação dos imóveis já 
locados. 
 

Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 21 de julho de 2022. 
 

 

 

 

    Carlos Eduardo Ranzi                     Márcio Dal Cin 

                      Vereador                    Vereador 

 
 
 
 
     Jones Barbosa da Silva                 Ricardo Ewald                  Adriano Rosa 

                 Vereador                                Vereador                            Vereador 

 
 



 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

O livre acesso aos órgãos públicos é um direito de todos. Para 
garantir que pessoas com deficiência possam acessar todos os serviços 
públicos municipais, o presente Projeto de Lei, elaborado pela Comissão 
Temporária de Acessibilidade e Mobilidade, busca impedir a locação de 
imóveis sem acessibilidade por parte do Poder Executivo.  

 

A Constituição brasileira de 1988, já garantiu no, Título II; Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais; Capítulo I; Dos Direitos e Garantias 
Individuais e Coletivos, menciona no artigo 5º, XV, que é livre a locomoção 
em todo território nacional sem distinção. Senão vejamos:  
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 

(...) 
 

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens; 
 

Diante da garantia constitucional, e dos anseios que as pessoas com 
deficiência vem almejando, garantindo o livre acesso aos espaços físicos, 
coibindo acidentes e evitando constrangimentos, tendo assim, o direito de 
entrar em qualquer repartição dos órgãos públicos da cidade. 
 

Uma portaria interministerial já exige obras para melhorar 
acessibilidade em prédios públicos. A Portaria Interministerial nº 323/2020 
publicada no Diário Oficial da União de 11 de setembro de 2020, dispõe 
sobre os procedimentos que devem ser adotados pelos órgãos e entidades 
da administração pública federal, sobre acessibilidade nos imóveis de uso 
público, além da definição de metas para a adequação às regras. 
 

Convém destacar que Lei semelhante já é realidade no município de 
Tijucas/SC. Certa da compreensão da relevância do tema e da necessidade 
de aplicação desta Lei, a Comissão Temporária de Acessibilidade e 



Mobilidade conta com o apoio dos nobres colegas vereadores na 
aprovação. 
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 21 de julho de 2022. 
 

 

 

 

    Carlos Eduardo Ranzi           Márcio Dal Cin 

                      Vereador                    Vereador 

 
 
 
 
    Jones Barbosa da Silva                 Ricardo Ewald                  Adriano Rosa 

                 Vereador                                Vereador                            Vereador 

 

 


