
 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

LEI MUNICIPAL 3626 

de 09 de maio de 2017 
 

 

FICA INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
MOSTARDAS O PROGRAMA CIDADE ACESSÍVEL 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, nos termos da Lei 

Orgânica do Município, e eu, MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA, Prefeito Municipal, 
sanciono e promulgo a seguinte: 

 

L E I : 
 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Mostardas o 
Programa Cidade Acessível com o objetivo de incentivar a adequação, por parte dos 
estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, ao conceito de Desenho Universal bem 
como implementar no âmbito municipal, a legislação vigente com relação aos direitos da 
pessoa com deficiência em todas as políticas públicas.  

 

Parágrafo Único - Os princípios do Programa Cidade Acessível são: 
 

a) o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as 
próprias escolhas, e a independência das pessoas; 
 

b) a não-discriminação; 
 

c) a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 
 

d) o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da 
diversidade humana e da humanidade; 
 

e) a igualdade de oportunidades; 
 

f) a acessibilidade; 
 

g) a igualdade entre o homem e a mulher; 
 

h) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo 
direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. 

 
Art. 2º - Para fins desta lei são estabelecidas as seguintes 

definições: 
 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
 

II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem 
usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 
incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 
 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 
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IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 
participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 
acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: 
 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao 
público ou de uso coletivo; 
 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 
 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 
 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e 
de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação; 
 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a 
participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades 
com as demais pessoas; 
 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência 
às tecnologias. 
 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as 
línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o 
sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos 
multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios 
de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 
 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que 
não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 
assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições 
e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; 
 

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como 
os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de 
energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e 
distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento 
urbanístico;   
 

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que 
sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais 
como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às 
telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer 
outros de natureza análoga; 
 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da 
flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, 
pessoa com criança de colo e obeso; 
 
X - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
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obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.   

Art. 3º - Os estabelecimentos públicos e privados no âmbito 
municipal que adequarem suas estruturas arquitetônicas, bem como seus programas e 
serviços para possibilitar o acesso e a utilização plena das pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida poderão fazer jus ao recebimento do Selo de Acessibilidade. 

 

§ 1º - O poder público, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento regulamentará o Selo de Acessibilidade e as demais medidas para a 
implementação do Programa Cidade Acessível no âmbito municipal ouvindo o Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiências e Pessoas com Altas Habilidades e as 
demais secretarias de governo.  

 

§ 2º - O poder público, através das Secretarias de Coordenação e 
Planejamento e Finanças, poderá estabelecer, conforme critérios específicos, descontos em 
tributos municipais para contribuintes que adequarem suas estruturas arquitetônicas, bem 
como seus programas e serviços para possibilitar o acesso e a utilização das pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

 
Art. 4º - As condições de acessibilidade estarão garantidas quando 

os estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo possibilitarem às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida condições de utilização plena de seus serviços, programas 
e tecnologias, conforme regulamento e normas técnicas vigentes. 

 
Art. 5º - Fica criada no Município de Mostardas a Comissão 

Permanente de Acessibilidade com a atribuição de verificar o cumprimento dos critérios 
para obtenção do Selo de Acessibilidade e auxiliar na implementação do Programa Cidade 
Acessível. 

Parágrafo Único - A Comissão Permanente de Acessibilidade será 
vinculada a Secretaria Municipal de Planejamento e seu funcionamento terá regulamento 
específico do poder executivo.  

 
Art. 6º - O Selo de Acessibilidade deverá ser afixado 

obrigatoriamente em local de ampla visibilidade.  
 

Parágrafo Único - O Selo de Acessibilidade terá modelo único para 
todos os estabelecimentos do Município de Mostardas, conforme regulamento próprio. 

 

Art. 7º - O Selo de Acessibilidade somente será emitido para o 
estabelecimento regularizado junto aos órgãos municipais competentes e terá prazo de 
validade de três anos, podendo ser renovado por igual período. 

 

Art. 8º - Serão observadas, no âmbito do Município de Mostardas, as 
seguintes datas comemorativas relacionadas à pessoa com deficiência: 

 

I - 4 de janeiro: Dia do Braille; 
 

II - 29 de fevereiro: Dia das Doenças Raras; 
 

III - 21 de março: Dia da Síndrome de Down; 
 
IV - 2 de abril: Dia de Conscientização do Autismo; 
 

V - 24 de abril: Dia da Língua Brasileira de Sinais - Libras; 
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VI - 27 de junho: Dia Estadual da Pessoa Surdocega 
 

VII - 10 de agosto: Dia das Altas Habilidades/Superdotação; 
 

VIII - 29 de agosto: Dia da Esclerose Múltipla; 
 

IX - 19 de setembro: Dia do Teatro Acessível; 
 

X - 21 de setembro: Dia de Luta da Pessoa com Deficiência; 
 

XI - 22 de setembro: Dia do Atleta Paralímpico; 
 

XII - 26 de setembro: Dia do Surdo; 
 

XIII - 10 de outubro: Dia da Pessoa com Deficiência Física; 
 

XIV - 24 de outubro: Dia das Entidades de Pessoas com Deficiência; 
 

XV - 16 de novembro: Dia dos Ostomizados; 
 

XVI - 5 de dezembro: Dia da Acessibilidade; 
 

XVII - 13 de dezembro: Dia da Audiodescrição e do Audiodescritor; 
 

XVIII - 13 de dezembro: Dia da Pessoa com Deficiência Visual. 
 
Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, 

termos de cooperação técnica ou instrumentos jurídicos equivalentes com entidades públicas 
ou privadas no âmbito municipal, estadual ou federal, nos poderes executivo, legislativo, 
judiciário, Ministério Público e órgãos de controle com a finalidade de implementar o 
Programa Cidade Acessível. 

 
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 

90 (noventa) dias. 
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  MOSTARDAS,   09   de   maio   de   2017.  
 

 
 
 
 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
                                                                          JORGE AMARO SOUZA BORGES 
                                                        Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento 


