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OO au to mó vel era con si de ra do, até há pou -

co tem po, o prin ci pal ele men to da via pú bli ca

e o mai or be ne fi ci á rio das po lí ti cas de trans -

por te ur ba no. O au men to da po lu i ção at mos -

fé ri ca, o sa tu ra men to do sis te ma vi á rio e os

ele va dos in ves ti men tos em obras de in fra-es -

tru tu ra, po rém, mi na ram essa ló gi ca. Seja por

fal ta de re cur sos ou pela cons ci en ti za ção da

po pu la ção, o fato é que o pe des tre vem ga -

nhan do cada vez mais aten ção do po der pú -

bli co e da so ci e da de, o que se re fle te na cres -

cen te pre o cu pa ção com a aces si bi li da de nas

vias pú bli cas.

Essa pre o cu pa ção, de fato, deve ser de to -

dos os ci da dãos, des de aque les que se des lo -

cam em au to mó veis até a par ce la que usa o

trans por te co le ti vo ou sim ples men te cum pre

seu tra je to a pé por fal ta de re cur sos fi nan cei -

ros, que cons ti tu em a mai o ria da po pu la ção.

Em al gum mo men to do dia to dos nós so mos

pe des tres.

ACESSIBILIDADE 
NAS VIAS

Fig. 101: Falta de acessibilidade
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A dis pu ta pelo es pa ço ur ba no en tre veí cu -

los e pes so as é gran de. Nes sa luta di á ria, os

pe des tres, em bo ra mais nu me ro sos, são obri -

ga dos a ca mi nhar em calçadas es trei tas e às

ve zes mal con ser va das, de pa ram-se com gran -

de quan ti da de de obs tá cu los e bar rei ras, e

mui tas ve zes co lo cam a pró pria vida em ris co.

Os in ves ti men tos em trans por te co le ti vo, a

va lo ri za ção dos mo dais não po lu en tes (como

a bi ci cle ta) e o in cen ti vo aos per cur sos a pé

es tão mu dan do a pai sa gem da ci da de. Mas es -

ta mos só no co me ço des ta jor na da. A via pú -

bli ca deve ser se gu ra e con for tá vel a to dos os

seus usu á ri os; a si na li za ção deve ser cla ra, de

fá cil com pre en são tan to para pe des tres como

para veí cu los; a quan ti da de de in for ma ção na

via deve ser a es sen ci al, re du zin do-se a po lu i -

ção vi su al; os es pa ços de vem ser con vi da ti vos

ao ca mi nhar, ao es tar e à con tem pla ção; e as

vias de vem pos su ir ve ge ta ção, re du zin do as

zo nas de ca lor e con tri bu in do com a me lho ria

da qua li da de do ar. 

Nes se ce ná rio, o con cei to de aces si bi li da de

de sem pe nha pa pel fun da men tal para a pro mo -

ção da igual da de so ci al e para que pes so as

com di fe ren tes ca rac te rís ti cas, ha bi li da des e

con di çõ es de mo bi li da de uti li zem o es pa ço

pú bli co. É pre ci so der ru bar pre con cei tos. A

aces si bi li da de não deve ser vis ta de for ma se -

gre ga da das de mais fun çõ es da ci da de, des ti -

na da ex clu si va men te a pes so as com de fi ci ên -

ci as. Ela deve es tar in te gra da a to dos os pro je -

tos e pro gra mas, pú bli cos e pri va dos, nos seus

di ver sos seg men tos e para to das as pes so as.

Tor nar o es pa ço pú bli co e as edi fi ca çõ es

aces sí veis, den tro do con cei to do De se nho

Uni ver sal, é pen sar a ci da de fu tu ra, onde to -

dos têm aces so à edu ca ção, es por te, la zer, tra -

ba lho e trans por te. É pro mo ver a ci da da nia,

di mi nu in do a de si gual da de so ci al.
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VI A GENS POR TRANS POR TE MO DAL NA 
RE GIÃO ME TRO PO LI TA NA DE SÃO PAU LO
Fon te: Me trô SP, 1999

TRANS POR TE UR BA NO 
E ME TRO PO LI TA NO 
DE PES SO AS NO BRA  SIL 
Fon te: ANTP , 2000
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VIAS PÚBLICAS

AA via pú bli ca – es pa ço que com pre en de passeio, pis ta,
acos ta men to, ilha e can tei ro - é des ti na da à cir cu la ção de
pes so as e veí cu los, se jam eles de trans por te in di vi du al (au -
tos, mo tos e bi ci cle tas) ou co le ti vo (ôni bus e vans), de car -
ga (ca mi nhõ es e uti li tá ri os) ou pas seio. Os di ver sos usu á ri -
os da via de vem con vi ver har mo ni ca men te, sem que um
seja mais ou me nos va lo ri za do que o ou tro.

Para isso, as vias de vem ofe re cer boas con di çõ es de tra -
fe ga bi li da de, tan to de pe des tres como de veí cu los, ma nu -
ten ção e qua li da de ur ba na. Os pro je tos para es tes es pa ços
de vem ser com pa tí veis com o uso do en tor no e com o de -
se jo de seus ha bi tan tes, in cen ti van do a uti li za ção dos es -
pa ços pú bli cos e pro mo ven do o con ví vio so ci al.

Pas seio p
ú bli co é 

a par te d
a via pú b

li ca

nor mal m
en te se gr

e ga da e e
m ní vel 

di fe ren te
, des ti na

 da à cir c
u la ção d

e 

pes so as, 
in de pen d

en te de i
da de, 

es ta tu ra,
 li mi ta çã

o de mo b
i li da de 

ou per ce
p ção, co

m au to no
 mia e 

se gu ran ç
a, bem c

omo à im
 plan ta çã

o 

de mo bi l
i á rio ur b

a no, equ
i pa men to

s 

de in fra-
es tru tu ra

, ve ge ta ç
ão, 

si na li za ç
ão e ou tr

os fins pr
e vis tos 

em leis e
s pe cí fi ca

s.

o que di
z a lei

saída de veículos
com segurança 
para pedestres

largura adequada 
de travessia

pontos de embarque 
livres de interferências

faixa de
travessia

rebaixamento de guia
em faixas de travessia



Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida  |  SMPED  |  83

iluminação pública
para toda a via

raio de curvatura de
esquinas adequado

área de
visibilidade
nas esquinas

faixa de
retenção

faixa livre

faixa livre

faix
a liv

re

ciclovia

rebaixamento para passagem de
veículos não interfere na inclinação do

passeio

recuo nas
esquinas

rebaixamento 
sinalizado com

piso tátil

Fig. 105: Exemplo de acessibilidade em vias públicas
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Fig. 106: Falta de acessibilidade
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PASSEIOS

OOs passeios são par te da via pú bli ca e des ti nam-
se a: cir cu la ção dos pe des tres, lo ca ção de mo bi li á -
rio e equi pa men to ur ba no, ve ge ta ção, pla cas de si -
na li za ção e lo ca ção de áre as de es tar. Es tão po si ci -
o na dos en tre a fai xa de trá fe go e os lo tes. Os
passeios de vem ofe re cer um am bi en te agra dá vel ao
ca mi nha men to, de for ma se gu ra e or de na da. Deve,
em es pe ci al, ga ran tir a li vre cir cu la ção das pes so as
com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da, igua li ta ri -
a men te.

O passeio pode ser di vi di do em três fai xas dis tin -
tas:

1. FAI XAS

FAI XA LI VRE

Área des ti na da exclusivamente à li vre cir cu la ção
dos pe des tres. Nela, não são ad mi ti das in ter fe rên ci -
as de mo bi li á rio, si na li za ção, equi pa men to ur ba no,
des ní veis, re bai xa men to de guias para aces so de veí -
cu los, ve ge ta çõ es e ou tros obs tá cu los, como flo rei -
ras e li xei ras.

A fai xa li vre apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas:

• piso re gu lar, fir me, de su per fí cie con tí nua e an ti -
der ra pan te em qualquer condição.

• in cli na ção longitudinal acompanhando o greide
da rua, não superior a 8,33%. Nos casos em que
a declividade da rua não permitir essa medida, a
Prefeitura da Cidade de São Paulo deverá ser
consultada. 

• deve ser con for tá vel ao pe des tre e com ple ta men te
aces sí vel às pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da -
de re du zi da.

Faixa livre

Fig. 105: Faixa livre
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A fai xa de cir cu la ção li vre é obri ga tó ria. A im -
plan ta ção das ou tras fai xas de pen de dos se guin tes
as pec tos:

• para passeios com lar gu ra mí ni ma de 1,20 m
deve-se ana li sar a pos si bi li da de de sua am pli a ção.
Se isso não for pos sí vel, a cal ça da deve ofe re cer
ple na aces si bi li da de ao me nos em um dos la dos
da via, ga ran tin do a cir cu la ção das pes so as com
de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da.

• para passeios com lar gu ras de até 1,90 m, su ge re-
se a im plan ta ção da fai xa li vre, mí ni ma de 1,20 m,
e da fai xa de serviço, mí ni ma de 0,70 m.

• já nas passeios com lar gu ra su pe ri or a 2,30 m po -
dem ser im plan ta das as três fai xas: fai xa de
serviços, fai xa de cir cu la ção li vre e fai xa de
acesso.

DI MEN SI O NA MEN TO DA FAI XA LIVRE

Tan to nas fai xas de cir cu la ção li vre como nas de -
mais ro tas aces sí veis, além de con si de rar a co lo ca -
ção do piso e a inexis tên cia de qual quer tipo de obs -
tá cu lo ou des ní vel, deve-se res pei tar as se guin tes
con di çõ es:

• lar gu ra mí ni ma re co men da da de 1,50 m e mí ni ma
ad mi ti da de 1,20 m.

• al tu ra li vre de in ter fe rên ci as (ve ge ta ção, mar qui -
ses, tol dos etc.) de no mí ni mo 2,10 m.

Para o cál cu lo de di men si o na men to da fai xa li vre
ou área de cir cu la ção mais ade qua da ao trân si to de
pe des tres uti li za-se a se guin te equa ção:

L =  F  + oi ≥ 1,20
25

Onde:

L = Lar gu ra da fai xa li vre
F = Flu xo de pe des tres es ti ma do ou me di do 

nos ho rá ri os de pico (pe des tres por mi nu to 
por me tro)

oi = So ma tó ria dos va lo res adi ci o nais re la ti vos aos 
fa to res de im pe dân cia

Os va lo res adi ci o nais re la ti vos a fa to res de im pe -
dân cia (i) são:

• 0,45 m jun to a vi tri nes ou co mér cio no ali nha men -
to

• 0,25 m jun to a mo bi li á rio ur ba no
• 0,25 m jun to à en tra da de edi fi ca çõ es no ali nha -

men to.

Fonte: NBR 9050/04

______

NOTA: Fa tor de im pe dân cia é o pon to que leva à pa -
ra da ou re du ção de ve lo ci da de dos pe des tres, im pe -
din do a cir cu la ção dos de mais tran seun tes e cri an do
di fi cul da des nos des lo ca men tos das pes so as com de -
fi ci ên cia.



FAI XA DE SERVIÇO

Ad ja cen te à guia, esta área des ti na-se à lo ca ção
de mo bi li á rio e equi pa men tos ur ba nos e de in fra-es -
tru tu ra, ve ge ta ção, pos tes de si na li za ção, gre lhas,
re bai xa men to de guias para veí cu los, li xei ras, pos tes
de ilu mi na ção e ele tri ci da de, tam pas de ins pe ção
etc. Por es tar si tu a da jun to à via de trá fe go de veí cu -
los, pro te ge os pe des tres de pos sí veis con fron tos
com veí cu los.

In for ma çõ es so bre a fai xa de serviço:

• é ad mi ti do o plan tio de ve ge ta ção, des de que res -
pei ta da a fai xa de cir cu la ção li vre.

• nas es qui nas, a fai xa deve ser in ter rom pi da para
não obs tru ir a cir cu la ção dos pe des tres.

• a lar gu ra mí ni ma é de 0,70 m.
• as ram pas de aces so aos es ta ci o na men tos de vem

es tar si tu a das nes ta fai xa.
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Fig. 108: Faixas de um passeio público
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Fig. 109 e 110: Faixa de Serviço - 
obstáculos, placas e árvores 
devem ser locados junto à guia, 
fora da faixa de travessia e esquina

Faixa de serviço Faixa livre Faixa de acesso aos imóveis
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Largura da calçada

Faixa livre
Faixa de
serviçoGuia

Largura do passeio

Faixa livre
Faixa de
serviço

Faixa de 
acesso ao loteGuia

Fig. 108:
Passeio em 
área residencial

Fig. 109: Passeio em área 
de comércio e serviço

FAI XA DE ACESSO

A área, li mí tro fe ao ter re no, pode ser uti li za da
pelo pro pri e tá rio do imó vel para po si ci o nar me sas,
ban cos e ou tros ele men tos autorizados pelos orgãos
competentes, des de que não in ter fi ram na fai xa de
cir cu la ção li vre e estejam de acordo com as leis
pertinentes. Esta área ser ve como tran si ção da cal ça -
da ao lote, po den do pro por ci o nar áre as de es tar e
con for to aos pe des tres. Al gu mas ob ser va çõ es so bre
esta fai xa:

• nes ta área, ad mi te-se ve ge ta ção des de que esta
não avan ce na fai xa de cir cu la ção li vre e atenda a
legislação de calçadas verdes.

• não deve ha ver des ní veis acen tu a dos nes ta área;
caso exis tam de vem aten der ao item “Des ní veis”,
da NBR 9050/04;

• na exis tên cia de equi pa men tos ou mo bi li á ri os,
es tes de vem es tar de vi da men te si na li za dos no
piso, evi tan do pos sí veis co li sõ es pe los de fi ci en -
tes vi su ais.

• su ge re-se a implantação de faixa de acesso em
passeios maiores que 2,00 m

FAI XA DE TRA VES SIA DE PE DES TRES

As fai xas de tra ves sia ori en tam o pe des tre quan to
ao lo cal ade qua do para a re a li za ção da tra ves sia. As
fai xas de vem aten der as se guin tes con di çõ es:

• exe cu ção con for me o Có di go de Trân si to Bra si lei -
ro.

• apli ca ção nas se çõ es de via onde hou ver de man da
de tra ves sia, jun to a se má fo ros, no pro lon ga men to
dos passeios e pas sei os.

• po si ci o na men to de modo a não des vi ar o pe des tre



90 |  Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida  |  SMPED

Objetos móveis

Objetos fixos Faixa de travessia de pedestres

Edificações

Fa
ix

a 
liv

re

Rua Guia

Fig. 113: Posicionamento do 
mobiliário no passeio público

Fig. 114: Exemplo de instalação de faixa de pedestre

de seu ca mi nho.
• pos su ir re bai xa mento de calçadas e guias para a

tra ves sia de pe des tres, pos si bi li tan do o des lo ca -
men to de to dos os usu á ri os, em es pe ci al das pes -
so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da.

• pos su ir ilhas, para aco mo da ção dos pe des tres,
com lar gu ra mí ni ma de 1,50 m no sen tin do do ca -
mi nha men to, quan do o tem po para o per cur so to -
tal da tra ves sia for in su fi ci en te para com ple tar o
tra je to.

• pos su ir lar gu ra es ta be le ci da a par tir da se guin te
fór mu la:

L =  F   ≥ 4
25

Onde:

L = Lar gu ra da fai xa em me tros
F = Flu xo de pe des tres es ti ma do ou me di do nos ho -

rá ri os de pico (pe des tres por mi nu to por me tro)
Fonte: NBR 9050/04

______

OBS: Mais informações no item Rebaixamento de
Calçadas para Pedestres

L
L
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Fonte: NBR 9050/04

dica

FAI XAS ELE VA DAS

As fai xas ele va das são in di ca das para lo cais de travessia onde se de se ja es ti mu -
lar a circulação de pedestres – tais como pon tos co mer ci ais ou lo cais es tri ta men te
re si den ci ais. As fai xas ele va das de vem se guir as se guin tes ori en ta çõ es:

• ser si na li za das com a fai xa de tra ves sia de pe des tres.
• ser im plan ta das jun to às es qui nas ou mei os de qua dra.
• ter de cli vi da de trans ver sal não su pe ri or a 3%.
• ter di men si o na men to com base na fór mu la para o cál cu lo da fai xa de tra ves sia.

Ponto de concordância

Piso tátil de alerta

Grelha de drenagem

Fig. 115: Plataforma elevada e faixa de travessia



Os passeios de vem aten der aos se -
guin tes re qui si tos bá si cos:

PISO

A es co lha do piso é fun da men tal para
a cri a ção de um pas seio har mô ni co e
apro pri a do ao trá fe go de pes so as, além de
con tri bu ir para a de fi ni ção das fai xas, es -
ta be le cen do o or de na men to dos passeios.
Os pi sos de vem aten der aos se guin tes re -
qui si tos:

• pos su ir su per fí cie re gu lar, fir me, es tá vel
e an ti der ra pan te sob qual quer con di -
ção, não pro vo car tre pi da ção em
pessoas usando ca dei ras de ro das ou
car ri nhos de bebê.

• a in cli na ção trans ver sal má xi ma ad mi ti -
da é de 2% na faixa livre e lon gi tu di nal
má xi ma de 8,33% acompanhando o
greide da via.

• os ma te ri ais a se rem uti li za dos de vem
apre sen tar ca rac te rís ti cas de du ra bi li da -
de mínima de cinco anos e re sis tên cia
su fi ci en te para su por tar o flu xo dos pe -
des tres e veículos nos acessos a
garagens e estacionamentos. A co lo ca -
ção dos pi sos deve res pei tar as ti po lo -
gias já exis ten tes, man ten do as ca rac te -
rís ti cas do entorno.

2. CON DI ÇÕ ES GE RAIS PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS

terra apiloada

viga assentamento

placa pré-fabricada de concreto 

Fig. 117: Placa pré-fabricada de concreto

concreto desempenado “in loco”

terra apiloada

7 cm

2 cm

Fig. 116: Concreto moldado “in loco”
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cimento seco polvilhado

aterro compactado

rejunte com nata de cimento

ladrilho hidráulico

lastro de concreto

argamassa de assentamento

Fig. 119: Ladrilho hidráulico
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Fig. 118: Bloco intertravado ou “paver”
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A) PISO TÁ TIL

Por suas ca rac te rís ti cas di fe ren ci a das de tex tu ra e
co lo ra ção, os pi sos tá teis ser vem para ori en tar as
pes so as com de fi ci ên cia vi su al, em qual quer ní vel,
du ran te sua pas sa gem pela via. Es tes pi sos per mi tem
iden ti fi car, pelo con ta to dos pés ou de ben ga las,
even tu ais des ní veis, mo bi li á ri os so bres sa len tes, ram -
pas, de graus e ro tas re co men da das.

Os pi sos tá teis po dem ser de aler ta ou di re ci o -
nais. Am bos de vem aten der aos se guin tes re qui si tos
bá si cos:

• pos su ir cor con tras tan te com o piso do en tor no.
• não es ta rem lo ca dos jun to a pi sos com ru go si da de

si mi lar, que po dem con fun dir a per cep ção das
pes so as com de fi ci ên cia vi su al.

• quan do as pe ças fo rem so bre pos tas ao piso exis -
ten te, o des ní vel en tre os pi sos deve ser chan fra do
e não ex ce der 2 mm de al tu ra.

• quan do as pe ças fo rem in te gra das ao piso do en -
tor no não deve exis tir des ní vel.

B) PISO TÁ TIL DE ALER TA

O piso tá til de aler ta deve ser uti li za do para si na -
li zar lo cais ou si tu a çõ es que ofe re çam ao pe des tre
al gum tipo de ris co. As sim, deve ser em pre ga do nas
se guin tes si tu a çõ es:

• sob obs tá cu los sus pen sos que te nham en tre 0,60 m
e 2,10 m de al tu ra quan do o vo lu me su pe ri or for
mai or que o da base. Nes te caso, a su per fí cie tá til
deve ex ce der em 0,60 m a pro je ção do obs tá cu lo.
(Fig. 121)

• no iní cio e tér mi no de ram pas, es ca das fi xas e pas -
sa re las, com lar gu ra en tre 0,25 m e 0,60 m, afas ta -
do no má xi mo a 0,32 m do pon to de mu dan ça de
pla no.

• Jun to a pla ta for mas de em bar que e de sem bar que
de trans por te co le ti vo, com lar gu ra en tre 0,25 m e
0,60 m, ins ta la do ao lon go de toda a ex ten são e
afas ta do no mí ni mo 0,50 m da bor da.

• Nos re bai xa men tos de cal ça da para pe des tres,
com lar gu ra de 0,40 m e dis tan tes a 0,50 m do li -
mi te da guia, po si ci o na do para cada caso con for -
me as fi gu ras.

O piso tá til de aler ta para uti li za ção em pas sei os
pú bli cos deve ter as se guin tes ca rac te rís ti cas:

• tex tu ra com pos ta por um con jun to de re le vos tron -
co-cô ni cos dis pos tos con for me a fi gu ra abai xo.

• mo du la ção que ga ran ta a con ti nu i da de de tex tu ra
e o pa drão da in for ma ção.

• ins ta la ção em po si ção per pen di cu lar ao sen ti do do
des lo ca men to.

• al tu ra do re le vo en tre 3 mm e 5 mm.
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Fig. 120: Piso tátil de alerta. 
Fonte: NBR 9050/04
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Obstáculo suspenso entre 0,60m e 2,10m

Superfície tátil excede em 0,60m 
a projeção do obstáculo

Projeção
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Fig. 121: Sinalização tátil de alerta em obstáculos
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Fig. 122: Composição de pisos tátil 
e direcional em plataformas

C) PISO TÁ TIL DI RE CI O NAL

O piso tá til di re ci o nal au xi lia as pes so as com de -
fi ci ên cia vi su al ou bai xa vi são no seu des lo ca men to,
ten do como fun ção di re ci o nar e ori en tar o tra je to.
Esta si na li za ção deve ser uti li za da em áre as de cir -
cu la ção onde não hou ver guia de ba li za men to, in di -
can do o ca mi nho em es pa ços am plos junto à área
de embarque e desembarque em plataformas em
complementação ao piso tátil de alerta (vide figura).

O piso tá til di re ci o nal deve apre sen tar as se guin -
tes ca rac te rís ti cas:

• tex tu ra tra pe zoi dal, de acor do com o di men si o na -
men to da fi gu ra ao lado.

• ins ta la ção no sen ti do do ca mi nha men to.
• lar gu ra en tre 0,20 m e 0,60 m.
• al tu ra do re le vo entre 3 mm e 5 mm.

35 a 42

20 a 30

30 a 40
60

45 a 55

Fig. 123: Piso tátil direcional. 
Fonte: NBR 9050/04

Piso de alerta

Piso de alerta

Piso direcional
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D) COM PO SI ÇÃO DOS PI SOS 
TÁ TEIS DE ALER TA E DI RE CI O NAL

A com po si ção dos dois pi sos tá teis - de aler ta e
di re ci o nal - ofe re ce aos de fi ci en tes vi su ais ou pes soa
com bai xa vi são uma lei tu ra to tal do es pa ço. No
caso de mu dan ça de di re ção, a jun ção do piso tá til
de aler ta in di ca o pon to de al te ra ção no tra je to.

RE BAI XA MEN TO 
DE CALÇADAS

O re bai xa men to das calçadas para pe des tres é
um re cur so que per mi te com que as pes so as com
de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da atra ves sem a via
com con for to e se gu ran ça. Além dis to, fa ci li ta tam -
bém a vida dos de mais pe des tres, pois aten de aos
pre cei tos do De se nho Uni ver sal.

O re bai xa men to de calçada é composto por:

• Aces so prin ci pal: re bai xa men to de calçada jun to
à tra ves sia de pe des tres, que pode ser em ram pa
ou pla ta for ma.

• Área in ter me di á ria de aco mo da ção: área que
aco mo da o aces so prin ci pal ao ní vel do passeio.
Pode ser em abas la te rais, ram pas ou pla ta for mas.

O re bai xa men to de calçada deve:

• ser exe cu ta do com piso de su per fí cie re gu lar, fir -
me, es tá vel e an ti der ra pan te, sob qual quer con di -
ção cli má ti ca, pre fe ren ci al men te em con cre to de -
sem pe na do.

• ser exe cu ta do com pa vi men to de re sis tên cia de 25
MPa.

• con ter piso tá til de aler ta.
• ser exe cu ta do de for ma a ga ran tir o es co a men to

de águas plu vi ais.

O aces so em ram pa ou em pla ta for ma deve ser
cons tru í do:

• na di re ção do flu xo de pe des tres. 
• pa ra le lo ao ali nha men to da fai xa de tra ves sia de

pe des tres.

De acor do com as ca rac te rís ti cas ge o mé tri cas do
re bai xa men to de calçada, te mos os se guin tes ti pos:

Fig. 124: Composição de
pisos tátil e direcional

0,
20

0,20

Piso Tátil Direcional

Piso Tátil de Alerta
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TIPO - I

Composto de rampa principal, abas laterais e
largura remanescente de passeio (Lr) mínima de
0,80 m, sendo:

a) Rampa principal

Deve:

• não apresentar desnível com o término da sarjeta.
• ter largura mínima de 1,20 m.
• ter inclinação constante e não superior a 8,33%

(1:12).

Para determinação do comprimento da rampa
(C) utilize a fórmula:

C = H x 100
I

Onde: 

C = comprimento da rampa (metros)
I = inclinação da rampa (%)
H = altura a ser vencida, considerando a

altura real do passeio no ponto de
concordância com a rampa (metros).

b) Abas laterais

Devem:

• ter largura mínima de 0,50 m junto ao meio fio,
recomendando-se uma inclinação de 10%.

• ter preferencialmente larguras iguais.
• não apresentar cantos vivos com o nível do

passeio. 

Lr ≥ 0,80 m

Lr ≥ 0,80 m

passeio
guia
sarjeta

mín.
0,50 m

mín.
0,50 m

mín.
1,20 m

C

alinhamento 
da faixa de
travessia de

pedestres

Fig. 125: Rebaixamento de Tipo I
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TIPO II

Com pos to de ram pa prin ci pal, abas la te rais (Tipo
I), pla ta for ma in ter me di á ria com lar gu ra re ma nes -
cen te (Lr) de 0,80 m e ram pas in ter me di á ri as de aco -
mo da ção.

a) Rampa principal

Deve ter as mesmas características descritas no
Tipo I – item a

b) Abas laterais

Devem ter as mesmas características descritas no
Tipo I – item b

c) Plataforma intermediária

Deve:

• ter com pri men to igual à lar gu ra do passeio.
• ser pla na.
• ter lar gu ra mí ni ma de 0,50 m en tre as ex tre mi da -

des das abas la te rais e o iní cio das ram pas in ter -
me di á ri as.

Lr ≥ 0,80 m alinhamento
da faixa de
travessia de
pedestres

passeio
guia

sarjeta

mín.
0,50 m

mín.
0,50 m

mín.
1,20 m

C

alinhamento
da faixa de
travessia de
pedestres

rampa 
intermediária

plataforma intermediária

aba lateral

C C

d) Rampas intermediárias

Devem:

• ter largura igual à do passeio.
• ter comprimento determinado conforme critério

do tipo I.
• ter inclinação constante e não superior a 8,33%

(1:12).

Fig. 126: Rebaixamento de Tipo II
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APLICAÇÃO DE PISO TÁ TIL DE ALERTA E
DIRECIONAL EM RE BAI XA MEN TO
DOS TIPOS I E II

a) ao lon go do aces so prin ci pal com lar gu ra (Lp) de
0,40 m e dis tan do 0,50 m do meio-fio.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃÕ DE PISO TÁTIL
DIRECIONAL EM FAIXA DE TRAVESSIA DE
PEDESTRE

a) Faixa convencional (com rampa)

b) acom pa nhan do a ram pa prin ci pal e as abas la te -
rais, com lar gu ra (Lp) en tre 0,20 m e 0,50 m.

b) Faixa elevada (nível do passeio)

piso direcional

0,20 a 0,60

0,40
0,50

piso direcional

piso direcional

piso direcional

piso de alerta

0,20 a 0,60

0,20 a 0,50

piso de alerta

piso de 
alerta

pi
so

 d
e 

al
er

ta
piso de
alerta

piso de alerta

0,40

0,40

0,50

0,50

0,20
a 0,60

0,50

Fig. 127

Fig. 128 Fig. 130

Fig. 129
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TIPO III

Usado com freqüência em passeios estreitos.
Composto de plataforma com largura igual à do
passeio e rampas laterais de acomodação.

a) Plataforma principal

Deve:

• es tar ni ve la da com o tér mi no da sar je ta.
• ter lar gu ra mí ni ma de 1,50 m.
• ter com pri men to igual à lar gu ra do passeio.
• ter in cli na ção su fi ci en te para ga ran tir o es co a -

men to de águas plu vi ais.

b) Rampas laterais

Devem ter:

• largura igual à do passeio.
• comprimento determinado conforme critério do

tipo I.
• inclinação constante e não superior a 8,33%

(1:12).
alinhamento
da faixa de
travessia de
pedestres

0,50 m

mín. 1,50 mC C

alinhamento 
da faixa de

travessia

rampa lateralplataforma principal

piso tátil de alerta
plataforma intermediária

rampa lateral

piso tátil

alinhamento 
do imóvel

mín. 1,50m

0,40m

0,50m

sarjeta

0,20 ≤ Lp ≤ 0,50 m 0,20 ≤ Lp ≤ 0,50 m

APLICAÇÃO DE PISO TÁ TIL 
EM RE BAI XA MEN TO DO TIPO III

Ao longo do acesso principal com largura de 0,40 m
distando a 0,50 m do meio fio e antes do início das rampas
laterais com largura entre 0,20 m e 0,50 m.

Fig. 131

Fig. 132
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RE BAI XA MEN TO EM CAN TEI ROS DI VI SO RES DE PIS TA, 
JUN TO ÀS TRA VES SI AS DE PE DES TRES

Canteiro in fe ri or ou igual a 1,40 m: o piso com lar -
gu ra (Lp) de 0,40 m deve ser lo ca do com seu eixo
coin ci den te com o do can tei ro

Canteiro su pe ri or a 1,40 m e in fe ri or a 2,30 m: o
piso deve ser co lo ca do a 0,50 m do li mi te das guias,
e o es pa ço re sul tan te deve ser pre en chi do com piso
tá til de aler ta

Canteiro igual ou su pe ri or 2,30 m: o piso com lar -
gu ra (Lp) de 0,40 m deve ser co lo ca do a 0,50 m do
li mi te das guias

Lc: Largura do canteiro
Lp: Largura do piso
Lr: Largura remanescente

guia

sarjeta

guia

sarjeta

guia

sarjeta

piso tátil 
de alerta

piso tátil 
de alerta

0,20 m
0,20 m0,40 m
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Fig. 133 Fig. 135

Fig. 134



Aplicação de piso tátil em rebaixamento do Tipo III
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CRITÉRIOS PARA 
REBAIXAMENTO DE CALÇADAS

É obri ga tó rio o re bai xa men to de calçada jun to à fai xa de tra -
ves sia de pe des tres, ex ce to quan do as ca rac te rís ti cas do lo cal, tais
como de cli vi da de do passeio e in ter fe rên ci as ir re mo ví veis, en tre
ou tras pos si bi li da des, com pro me te rem a se gu ran ça vi á ria e forem
locais onde os pedestres não possam fazer a travessia.
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QUANTO À LARGURA DO PASSEIO

A escolha do tipo de rebaixamento, determinada
em função da largura remanescente do passeio (Lr),
obedece ao seguinte critério de prevalência:

a) Tipo I – Deve ser preservada uma largura
remanescente do passeio (Lr) maior ou igual a
0,80 m, medida entre a rampa principal e o
alinhamento do imóvel, para permitir o acesso de
pedestres e pessoas que se deslocam com o uso
de cadeira de rodas.

b) Tipo II – Deve ser utilizado quando a largura
remanescente do passeio resulta menor que
0,80 m, nos casos em que não é possível adotar
o Tipo I.

c) Tipo III – Deve ser utilizado quando inexiste
largura remanescente de passeio, não sendo
possível a execução dos Tipos I e II.

Quando o passeio apresentar largura igual ou
menor a 1,50 m deve ser implantado o Tipo III.

QUANTO À LARGURA DA FAIXA 
DE TRAVESSIA DE PEDESTRES 

O aces so prin ci pal deve apre sen tar lar gu ras mí -
ni ma e má xi ma de acordo com a ta be la:

CRITÉRIOS DE LOCAÇÃO

O posicionamento dos rebaixamentos de
passeios e guias na via obedece a algumas diretrizes,
a saber:

• deve garantir a segurança dos pedestres.
• os acessos principais devem estar junto à faixa de

travessia de pedestres e sempre que possível
alinhados entre si.

• não criar obstáculo ao deslocamento longitudinal
dos pedestres no passeio.

• situar-se, preferencialmente, onde a declividade
da via não seja acentuada.

• situar-se em ambas as extremidades da faixa de
travessia de pedestres, de forma a garantir a
continuidade do percurso das pessoas que
utilizam cadeira de rodas.

• nas esquinas, não pode interferir no raio de giro
dos veículos e nem permitir a travessia em
diagonal.

• se implantado em vias dentro da Cidade de São
Paulo, o rebaixamento deve obedecer à
Resolução CPA / SEHAB-G/011/2003.

Largura da faixa Largura 

de travessia de Acesso Principal (m)

pedestres (Lf) - (m) Tipos I e II Tipo III

Mínima Máxima Mínima Máxima

4,0 ≤ Lf ≤ 8,0 1,20 1,20 1,50 1,50

Lf ≥ 8,0 1,20 2,00 1,50 2,00

Fonte: Resolução CPA / SEHAB-G/011/2003
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Faixa livre - 2%

Mín. 1,20

Faixa de serviços

i ≤ 5%
Faixa de
acesso 
ao lote
i ≤ 5%

IN CLI NA ÇÕ ES

Nos passeios não deve ha ver qual quer tipo de in -
cli na ção que com pro me ta o des lo ca men to dos pe -
des tres, em es pe ci al o das pes so as com de fi ci ên cia
ou mo bi li da de re du zi da. Even tu ais in cli na çõ es
trans ver sais ou lon gi tu di nais de vem se guir as ori en -
ta çõ es abai xo.

Inclinação Transversal

• a in cli na ção trans ver sal não po de rá ser su pe ri or a
2% nas faixas livres.

• os even tu ais ajus tes en tre so lei ras de vem ser exe -
cu ta dos sem pre den tro dos li mi tes dos lo tes, ve -
tan do-se a exis tên cia de de graus nos passeios.

• em si tu a çõ es excepcionais, onde não seja pos sí vel
ade quá-la, a fai xa li vre de ve rá con ti nu ar com 2%
de in cli na ção trans ver sal, sen do que as di fe ren ças
ne ces sá ri as à re gu la ri za ção de ve rão ser aco mo da -
das na fai xa de serviço (sob consulta à Prefeitura
da Cidade de São Paulo) ou na faixa de acesso à
edi fi ca ção. (Ver Fig. 136)

Inclinação Longitudinal

• as in cli na çõ es lon gi tu di nais de vem sem pre acom -
pa nhar a in cli na ção da via lin dei ra.

• as áre as de cir cu la ção de pe des tres com in cli na -
çõ es su pe ri o res a 8,33% (1:12) não são con si de ra -
das ro tas aces sí veis.

Fig. 136: Situação topográfica atípica
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3. SUB SO LO

A cons tan te ne ces si da de de ma nu ten ção dos
equi pa men tos de in fra-es tru tu ra da ni fi ca os passeios
e pre ju di ca o des lo ca men to dos pe des tres. Há ain da
um nú me ro ex ces si vo de tam pas de cai xas de vi si tas
e gre lhas de exaus tão e de dre na gem lo ca das de ma -
nei ra ir re gu lar, mu i tas ve zes na área de ca mi nha -
men to dos pe des tres. 

É im por tan te es ta be le cer me di das de or ga ni za -
ção do sub so lo, aten den do aos se guin tes re qui si tos:

• to dos os equi pa men tos, tam pas de aces so aos po -
ços de vi si ta e gre lhas de vem es tar lo ca dos na fai -
xa de serviço.

• a su per fí cie das tam pas e gre lhas não deve apre -
sen tar des ní veis em re la ção ao pa vi men to ad ja -
cen te.

• even tu ais fres tas exis ten tes nas tam pas não de vem
pos su ir di men são su pe ri or a 5 mm.

Fig. 137: Subsolo:
ordenamento e instalação de
infra-estrutura (exemplo de
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• no caso de exis tên cia de jun tas de di la ta ção ou
gre lhas, es tas de vem es tar pre fe ren ci al men te fora
da fai xa de cir cu la ção de pe des tres e pos suir vãos
in fe ri o res a 1,5 cm, lo ca dos trans ver sal men te ao
sen ti do do ca mi nha men to.

• as tam pas e gre lhas não de vem apre sen tar tex tu ra
si mi lar à dos pi sos tá teis, pois po dem con fun dir as
pes so as com de fi ci ên cia vi su al ou bai xa vi são.

Grelha embutida 
no piso no sentido
transversal ao caminho

Junta de dilatação

Fig. 139:
Tampa
nivelada, 
sem ressaltos 
ou juntas 
de dilatação

textura diferente 
à dos pisos táteis

arremates 
em concreto 
evitam 
ressaltos

Fig. 138: Obstáculo na superfície



• os equi pa men tos ou mo bi li á ri os lo ca dos pró xi mos
das es qui nas não de vem obs tru ir a in ter vi si bi li da -
de en tre pe des tres e veí cu los con for me Có di go de
Trân si to Bra si lei ro e NBR 9050.

• os pos tes de si na li za ção de trá fe go de ve m ser lo -
ca dos de modo a não in ter fe rir na fai xa de cir cu -
la ção li vre e re bai xa men to de passeios e guias.

• nas es qui nas não deve ha ver aces so a es ta ci o na -
men tos de veí cu los, pois pre ju di ca a cir cu la ção
dos pe des tres na tra ves sia.

4. ES QUI NA

Pon to de cru za men to en tre vias, a es qui na é o lu -
gar onde ocor rem, de for ma mais in ten sa, as tra ves -
si as e a aglo me ra ção de pe des tres. Por coin ci dên cia,
o lo cal tam bém con cen tra o mai or nú me ro de in ter -
fe rên ci as so bre o passeio, como pos tes e pla cas de
si na li za ção, cai xas de ser vi ços pú bli cos e ban cas de
re vis tas, en tre tan tas ou tras bar rei ras à li vre cir cu la -
ção. Mas os obs tá cu los afe tam tam bém a in ter vi si bi -
li da de en tre pe des tres e veí cu los, ge ran do uma si tu -
a ção de ris co para am bos.

As es qui nas pre ci sam com por tar a de man da de
pe des tres com con for to e se gu ran ça. Para isso, de -
vem aten der aos se guin tes re qui si tos:

• pos su ir re bai xa men to de calçadas
e guias para pos si bi li tar a tra ves sia
de to dos os usu á ri os com con for to
e se gu ran ça, igua li ta ri a men te.

• es tar li vre de in ter fe rên ci as vi su ais
e fí si cas até a dis tân cia de 5,0 m
do ali nha men to do bor do do
alinhamento da via trans ver sal.

Fig. 140:
Exemplo de esquina com grande
concentração de obstáculos e
aglomeração de pessoas
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Fig. 141: Critérios de locação de equipamentos 
e mobiliários nas esquinas

Banca de jornal
(elemento de 
grande porte)

Minimizar 
as interferências 
nas esquinas

Telefones públicos
(elementos de 
pequeno porte)

Rebaixamento 
para veículo

Calçadas verdes
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Fig. 142: Alargamento de passeios 
proporcionam facilidades ao pedestre

5. EN TRA DA DE VEÍ CU LOS

As ram pas para aces so de veí cu los não po dem,
em hi pó te se ne nhu ma, in ter fe rir na fai xa li vre. Além
dis to, as en tra das para veí cu los de vem aten der aos
re qui si tos a se guir:

• lo ca li zar-se den tro da fai xa de ser vi ço jun to à guia
ou den tro da fai xa de aces so jun to aos imó veis,
não obs tru in do a fai xa de li vre cir cu la ção.

• pos su ir 1 (um) de grau se pa ra dor en tre o ní vel da
sar je ta e a con cor dân cia com o re bai xa men to,
com al tu ra mé dia de 2 cm.

• con ter abas de aco mo da ção la te ral para os re bai -
xa men tos de guia e im plan ta ção de ram pas des ti -
na das ao aces so de veí cu los quan do eles in ter vi e -
rem, no sen ti do lon gi tu di nal, em áre as de cir cu la -
ção ou tra ves sia de pe des tres.
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• não in ter fe rir na in cli na ção trans ver sal da fai xa de
li vre cir cu la ção de pe des tres.

• nas áre as de aces so aos veí cu los, a con cor dân cia
entre o ní vel do pas seio e o ní vel do lei to car ro çá -
vel na rua, de cor ren te do re bai xa men to das guias,
de ve rá ocor rer na fai xa de ser vi ço, não ocu pan do
mais que 1/3 (um ter ço) da lar gu ra do pas seio, res -
pei tan do o mí ni mo de 0,50 m e o má xi mo de 1,00
m, não de ven do in ter fe rir na in cli na ção trans ver -
sal da fai xa de li vre cir cu la ção.

• even tu ais des ní veis en tre o lote e o pas seio de vem
ser re sol vi dos den tro do imó vel, de for ma a não
cri ar de graus ou des ní veis abrup tos nos pas sei os
(ver fig. 143).

Os passeios dos pos tos de abas te ci men to de
com bus tí veis devem ser si na li za das, em toda a sua
ex ten são, com piso tá til direcional.

Fig. 143: Entradas de vias, vielas e 
áreas de estacionamento não devem 
interromper a faixa livre de circulação

Inclinação de acesso
para veículo - 1/3 da

largura do passeio

Medida
variável

Recomendável 1,50
Mín. 1,20
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Estacionamento Faixa livre

Faixa livre

Leito carroçável

Passeio

Passeio

Rebaixamento de guiaEstacionamento via interna

Figs. 144 e 145: Entrada de veículos
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Mo bi li á ri os ur ba nos - como flo rei ras, ban cas de
re vis tas, te le fo nes pú bli cos, cai xas de cor rei os, en tre
ou tros -, quan do po si ci o na dos nas es qui nas ou pró -
xi mos de la, pre ju di cam a in ter vi si bi li da de en tre pe -
des tres e veí cu los e com pro me tem o des lo ca men to
das pes so as, em es pe ci al aque las com de fi ci ên cia
ou mo bi li da de re du zi da.

A dis po si ção dos mo bi li á ri os deve ser re a li za da
de acor do com a fi gu ra, des ti nan do dis tân ci as ade -
qua das à lo ca ção dos equi pa men tos em re la ção ao
seu por te.

To dos os equi pa men tos de vem es tar si tu a dos nos
li mi tes da fai xa de serviço, sem pre res pei tan do a fai -
xa de cir cu la ção li vre.

MOBILIÁRIO UR BA NO

Locação de elementos de grande porte

Locação de elementos de pequeno porte

10,00

5,00

Esquina: 
área livre de
obstáculos

Fig. 146: Esquina, 
critérios para disposição 
de mobiliário

Faixa livre
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1. TE LE FO NES

Os te le fo nes lo ca li za dos nas
vias pú bli cas ou em es pa ços ex ter -
nos de vem aten der as se guin tes
con di çõ es:

• 5% do to tal de apa re lhos te le fô -
ni cos de vem ser aces sí veis a
pes so as com de fi ci ên cia, in clu -
si ve vi su al, e es tar si na li za dos
com o Sím bo lo In ter na ci o nal de
Aces so – SIA.

• 5% do to tal de apa re lhos te le fô -
ni cos de vem pos su ir am pli fi ca -
dor de si nal, si na li za dos com o
Sím bo lo In ter na ci o nal de
Acesso para pes so as com de fi ci -
ên cia au di ti va.

• pos su ir área de apro xi ma ção
fron tal e la te ral para os usu á ri os
de ca dei ras de ro das.

• co man dos aces sí veis aos usu á -
rios de ca dei ras de ro das - si tu a -
dos a no má xi mo 1,20 m de al tu ra do piso.

• es tar sus pen sos, com al tu ra li vre mí ni ma de 0,73 m.

• O com pri men to do fio, dos apa re lhos aces sí veis
aos usu á ri os de ca dei ras de ro das, deve ser de no
mí ni mo 0,75 m.

• pos su ir a te cla do nú me ro “5” em re le vo, para
per cep ção dos de fi ci en tes vi su ais.

• os te le fo nes com vo lu me su pe ri or mai or que a
base de vem es tar si na li za dos com o piso tá til de
aler ta, em sua pro je ção mais 0,60 m.

• nos te le fo nes com an te pa ros, aces sí veis aos usu -
á ri os de ca dei ras de ro das, a al tu ra li vre mí ni ma
em re la ção ao an te pa ro deve ser de 2,10 m, pos -
si bi li tan do a uti li za ção do apa re lho tam bém por
uma pes soa em pé.

Fig. 147:
Telefones 
públicos

O ideal é
 que qua

lquer tel
efone 

público s
eja acess

ível a qu
alquer pe

ssoa.
dica
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2. SE MÁ FO ROS OU 
FO COS DE PE DES TRES

Os se má fo ros ou fo cos de pe des tres de vem aten der aos
re qui si tos abai xo:

• os co man dos de aci o na men to ma nu al, quan do exis ten -
tes, de vem es tar si tu a dos en tre 0,80 m e 1,20 m do piso.

• no caso de se má fo ros so no ros, es tes de vem emi tir si nais
so no ros en tre 50 dBA e 60 dBA, de for ma in ter mi ten te e
não es tri den te, in di can do que o se má fo ro está aber to
para os pe des tres.
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To dos os abri gos de vem pos su ir con di çõ es de
aces so às pes so as com de fi ci ên cia, aten den do aos
se guin tes cri té ri os:

• em plataformas de embarque e desembarque, a
bor da deve es tar si na li za da a 50 cm da guia em
toda sua extensão, com o piso tá til de aler ta em
uma faixa de 0,25 m a 0,60 m de largura.

• nos abri gos de vem ser pre vis tos as sen tos fi xos para
des can so das pes so as com mo bi li da de re du zi da e
es pa ço livre para os usu á ri os de ca dei ras de ro das
com lar gu ra mí ni ma de 0,80 m e com pri men to mí -
ni mo de 1,20 m.

• caso o abri go es te ja si tu a do so bre pla ta for ma ele -
va da, deve pos su ir ram pa de aces so aten den do aos
re qui si tos de aces si bi li da de.

• a lo ca li za ção do abri go não deve obs tru ir a área de
cir cu la ção li vre.

• ne nhum ele men to do abri go pode
in ter fe rir na cir cu la ção dos pe des -
tres ou na in ter vi si bi li da de en tre
veí cu los e usu á ri os.

3. ABRI GOS EM PON TOS DE EM BAR QUE E DE SEM BAR QUE 
DE TRANS POR TE CO LE TI VO

Abrigo de ônibus

Po
st

e 
de

 ô
ni

bu
s

Local de embarque e desembarque
0,75 a 1,00

Guia

Mín. 0,50

0,25 a 0,60

Fig. 148: Vista superior - sinalização tátil 
no ponto de ônibus

0,80

0,75 a 1,00

0,50 0,25 a 0,60

0,75 a 1,00

Fig. 149: Sinalização 
do abrigo com piso tátil
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Faixa livre de circulação

1,
20

1,
20

4. BAN CAS 
DE RE VIS TAS

As ban cas de re vis tas não de -
vem se ca rac te ri zar como obs tá -
cu los nos passeios. Elas de vem
es tar po si ci o na das a pelo me nos
15,00 m das es qui nas, de for ma
a não in ter fe rir na in ter vi si bi li da -
de en tre pe des tres e veí cu los e
não di fi cul tar o des lo ca men to
dos pe des tres.

As ban cas tam bém de vem
ser aces sí veis a pes so as com de -
fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi -
da. Não de vem exis tir des ní veis
en tre o piso e o in te ri or da ban -
ca e o bal cão para aten di men to
deve pos su ir al tu ra má xi ma de
0,90 m.

5. ÁREA JUN TO 
A BAN COS

È im por tan te pre ver jun to aos
ban cos si tu a dos em ro tas aces sí veis
um lo cal livre para o usu á rio de ca -
dei ra de ro das, com lar gu ra mí ni ma
de 0,80 e com pri men to de 1,20m,
po si ci o na do de for ma a não in ter fe -
rir na cir cu la ção. 

Fig. 150: Banca de revistas

Fig. 151: Bancos públicos
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Nas vias pú bli cas de vem ser pre vis tas va gas
reservadas de es ta ci o na men to para veí cu los que
con du zam ou se jam con du zi dos por pes so as com
de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da. As va gas de -
vem es tar dis po níveis pró xi mas a cen tros co mer ci -
ais, hos pi tais, es co las, cen tros de la zer, par ques e
de mais pó los de atra ção. Es tas va gas de vem aten der
as se guin tes es pe ci fi ca çõ es:

• pos su ir si na li za ção ho ri zon tal con for me as fi gu ras
a seguir.

• pos su ir si na li za ção ver ti cal con for me a placa da
fi gu ra 154.

• es tar si na li za das com o Sím bo lo In ter na ci o nal de
Aces so – SIA.

• quan do afas ta das da fai xa de tra ves sia de pe des -
tres devem pos su ir um es pa ço adi ci o nal de 1,20 m

ES TA CI O NA MEN TO

Fig. 152: Vaga paralela ao passeio

Guia rebaixada

Faixa de circulação 
adicional à vaga

Sentido de circulação

Guia

Sarjeta

Passeio

0,500,50 1,20

e ram pa de aces so ao passeio para as pes so as com
de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da.

• si tu a r-se jun to às ro tas aces sí veis e co nec ta das aos
pó los de atra ção.

• sua lo ca li za ção deve evi tar a cir cu la ção en tre veí -
cu los.

O re bai xa men to de cal ça da e guia jun to às va gas
de es ta ci o na men to des ti na das às pes so as com de fi -
ci ên cia apre sen ta ca rac te rís ti cas di fe ren tes do re bai -
xa men to de cal ça das e guias si tu a das jun to às tra -
ves si as de pe des tres. Esta pos si bi li ta o aces so da pes -
soa da via ao pas seio e deve pos su ir as mes mas ca -
rac te rís ti cas ge o mé tri cas, in cli na ção e po si ci o na -
men to, mas não deve ser si na li za da com o piso tá til
de aler ta, pois pode con fun dir as pes so as com de fi -
ci ên cia vi su al.
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Fig. 153: Vaga perpendicular ao passeio

1,20

1,70

0,20 0,20

0,50

0,30

0,10
0,10

marca de canalização

1,70

1,20

1,
70

0,20

Fig. 155: Vaga 
a 45º do passeio

0,
70

Fig. 154: Pla ca de si na li za ção 
das va gas de es ta ci o na men to 
aces sí veis
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Figs. 156 e 157: Vagas ideais para estacionamento em baias avançadas no passeio
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VE GE TA ÇÃO

O plan tio de ve ge ta ção nos passeios deve aten der
aos se guin tes cri té ri os:

• ele men tos da ve ge ta ção como plan tas en tou cei ra -
das, ra mos pen den tes, ga lhos de ár vo res e ar bus tos
não de vem avan çar na fai xa de cir cu la ção li vre.

• or las, gra des, mu re tas ou des ní veis en tre o piso e o
solo não de vem avan çar na fai xa de cir cu la ção li -
vre.

• plan tas não po dem avan çar na fai xa de cir cu la ção
li vre, res pei tan do a al tu ra mí ni ma de 2,10 m.

• jun to a fai xas li vres de cir cu la ção não são re co -
men da das plan tas com as se guin tes ca rac te rís ti cas:
do ta das de es pi nhos, pro du to ras de subs tân ci as tó -

xi cas, plan tas que des pren dam mu i tas fo lhas, fru -
tos ou flo res – po den do tor nar o piso es cor re ga dio,
in va si vas, que exi jam ma nu ten ção cons tan te e
plan tas cu jas raí zes pos sam da ni fi car o pa vi men -
to.

• no caso de gre lhas das or las para pro te ção de ve -
ge ta ção, es tas de vem pos su ir vãos não su pe ri o res
a 1,50 cm de lar gu ra, po si ci o na das no sen ti do
trans ver sal ao ca mi nha men to.

O plan tio de ár vo res é im por tan te para a me lho -
ria da qua li da de ur ba na. A ve ge ta ção con tri bui para
mi ni mi zar a po lu i ção at mos fé ri ca e pro por ci o na o
som bre a men to das áre as, man ten do uma tem pe ra tu -
ra mais ame na para o ca mi nhar dos pe des tres.

Fig. 158: No pas seio, os ra mos de 
ár vo res de vem es tar aci ma de 2,10 m 
e os arbustos não devem interferir 
na faixa de circulação
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. 2
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Ci en tes das nor mas ju rí di cas clás si cas de pro te -

ção às pes so as com de fi ci ên cia, pro cu ra mos

bus car, atra vés de pes qui sa não exaus ti va, os

tex tos le gais mais es pe cí fi cos da ci da de de São

Pau lo que re gu lam e com ple men tam as ga ran -

ti as as se gu ra das por nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral

de 1988 às pes so as com de fi ci ên cia. 

A pro pos ta des te tra ba lho é ofe re cer ori en ta -

çõ es bá si cas a to dos os in te res sa dos so bre di -

rei tos das pes so as com ne ces si da des es pe ci ais

na ci da de de São Pau lo. Sua ela bo ra ção le vou

em con si de ra ção as per gun tas mais fre qüen tes

dos mu ní ci pes di ri gi das ao De par ta men to Ju rí -

di co da Co mis são Per ma nen te de Aces si bi li -

da de – CPA. 

Pre ten de-se, des sa for ma, con tri bu ir para a pro -

mo ção da in clu são so ci al das pes so as com de -

fi ci ên cia, res sal tan do ain da o dis pos to no art. 3°

da De cla ra ção dos Di rei tos das Pes so as Por ta -

do ras de De fi ci ên cia: "As pes so as de fi ci en tes

têm o di rei to ine ren te ao res pei to por sua dig ni -

da de hu ma na. As pes so as de fi ci en tes, qual quer

que seja a ori gem, a na tu re za e gra vi da de de

suas de fi ci ên ci as, têm os mes mos di rei tos fun -

da men tais que seus con ci da dãos da mes ma

ida de, que im pli ca an tes de tudo, no di rei to de

des fru tar de uma vida de cen te, tão nor mal e

ple na quan to pos sí vel."

LEIS E NORMAS
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LE GIS LA ÇÃO

LE GIS LA ÇÃO DA 
CIDADE DE SÃO PAU LO

LEIS

LEI Nº 10.508, DE 4 DE MAIO DE 1988
Dis põe so bre a lim pe za nos imó veis, o fe cha men to
de ter re nos não edi fi ca dos e a cons tru ção de pas sei -
os e de ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 10.832, DE 5 DE JA NEI RO DE 1990
Ci ne ma, es tá dio, cir co, te a tro, es ta ci o na men to, lo cal
de com pe ti ção, ca sas de es pe tá cu los e si mi la res de -
vem des ti nar 3% da ca pa ci da de para as pes so as
com de fi ci ên cia fí si ca. Determina tratamento
prioritário a pessoas portadoras de deficiência física.

LEI Nº 11.065, DE 4 DE SE TEM BRO DE 1991
Tor na obri ga tó ria a adap ta ção dos es tá di os des por ti -
vos para fa ci li tar o in gres so, lo co mo ção e aco mo da -
ção das pes so as com de fi ci ên cia fí si ca, es pe ci al -
men te os pa ra plé gi cos.

LEI Nº 11.101, DE 29 DE OU TU BRO DE 1991
Dis põe so bre a en tre ga de li vros a pes so as com de -
fi ci ên cia fí si ca em suas re si dên ci as, para lei tu ra e
pes qui sa nas Bi bli o te cas Mu ni ci pais. Re gu la men ta -
da pelo DM 31.285/92.

LEI Nº 11.250, DE 1 DE OU TU BRO DE 1992
Dis põe so bre a isen ção de ta ri fa no sis te ma de trans -
por te co le ti vo do Mu ni cí pio às pes so as com de fi ci -
ên cia fí si ca e men tal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 11.326, DE 30 DE DE ZEM BRO DE 1992
Dis põe so bre o aten di men to aos alu nos com ne ces -
si da des es pe ci ais nas es co las mu ni ci pais.

LEI Nº 11.345, DE 14 DE ABRIL DE 1993
Dis põe so bre a ade qua ção das edi fi ca çõ es a pes so -
as com de fi ci ên cia, e dá ou tras pro vi dên ci as.
Re gu la men ta da pelo D.M. 45.122/04

LEI Nº 11.353, DE 22 DE ABRIL DE 1993
Obri ga a rede hos pi ta lar do Mu ni cí pio de São Pau lo
a for ne cer, quan do ne ces sá rio, pró te ses e ca dei ras
de ro das para de fi ci en tes fí si cos.

LEI Nº 11.424, DE 30 DE SE TEM BRO DE 1993
Dis põe so bre o aces so de pes so as com de fi ci ên cia
fí si ca a ci ne mas, te a tros e ca sas de es pe tá cu los.
Re gu la men ta da pelo D.M. 45.122/04
Nova re da ção pela L.M. 12.815/99

LEI Nº 11.441, DE 12 DE NO VEM BRO DE 1993
Dis põe so bre ins ta la ção ou adap ta ção de boxe com
sa ni tá ri os des ti na do aos usu á ri os de ca dei ras de ro -
das nos se guin tes lo cais: 
I – Lo cais de reu ni ão com mais de 100 pes so as
II – Qual quer ou tro uso com mais de 600 pes so as

LEI Nº 11.506, DE 13 DE ABRIL DE 1994
Dis põe so bre a cri a ção de va gas es pe ci ais para es ta -
ci o na men to de veí cu los di ri gi dos ou con du zin do
pes soa com de fi ci ên cia nas vias pú bli cas mu ni ci -
pais, e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 11.602, DE 12 DE JULHO DE 1994
Au to ri za o exe cu ti vo a adap tar pelo me nos um veí -
cu lo às ne ces si da des das pes so as com de fi ci ên cia fí -
si ca em to das a li nhas de ôni bus da ci da de de São
Pau lo e dá ou tras pro vi di en ci as.

LEI Nº 11.785, DE 26 DE MAIO DE 1995
Al te ra a re da ção do art. 1º e do art. 6º da Lei 
nº 10.205 de 4 de de zem bro de 1986 que dis ci pli na
a ex pe di ção de li cen ça de fun ci o na men to, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.
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LEI Nº 11.865, DE 31 DE AGOS TO DE 1995
In clu são de si na li za ção em brail le nos ele va do res.

LEI Nº 11.987, DE 16 DE JA NEI RO DE 1996
Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de ins ta la ção, nos
par ques do Mu ni cí pio de São Pau lo, de pelo me -
nos um brin que do des ti na do para cri an ças com do -
en ças men tais ou de fi ci ên cia fí si ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

LEI Nº 11.992, DE 16 DE JA NEI RO DE 1996
Dis pen sa a pa ra da dos ôni bus ur ba nos nos pon tos
nor mais de pa ra da de em bar que e de sem bar que de
pas sa gei ros para de sem bar que de pes so as com de fi -
ci ên cia fí si ca.

LEI Nº 11.995, DE 16 DE JA NEI RO DE 1996
Veda qual quer for ma de dis cri mi na ção no aces so
aos ele va do res de to dos os edi fí ci os pú bli cos mu ni -
ci pais ou par ti cu la res, co mer ci ais, in dus tri ais e re si -
den ci ais mul ti fa mi li a res exis ten tes no Mu ni cí pio de
São Pau lo.
Re gu la men ta da pelo D.M. 36434/96

LEI Nº 12.037, DE 11 DE ABRIL DE 1996
Dis põe so bre a pri o ri da de para os de fi ci en tes no uso
das pis ci nas e ou tros equi pa men tos dos clu bes mu -
ni ci pais.
Re gu la men ta da pelo D.M. 36428/96

LEI Nº 12.117, DE 28 DE JU NHO DE 1996
Dis põe so bre o re bai xa men to de guias e sar je tas
para pos si bi li tar a tra ves sia de pe des tres com de fi -
ciên ci as fí si cas.
Re gu la men ta da pelo D.M. 37031/97
Ver Res. CPA 3/00

LEI Nº 12.360, DE 13 DE JU NHO DE 1997
Dis põe so bre a obri ga to ri e da de da ma nu ten ção de
ca dei ras de ro das do ta das de ces to acon di ci o na dor
de com pras em su per mer ca dos de gran de por te, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 12.363, DE 13 DE JU NHO DE 1997
Dis põe so bre a obri ga to ri e da de da uti li za ção de car -
dá pi os im pres sos em Brail le em ba res, res tau ran tes,
lan cho ne tes, ho téis e si mi la res, no Mu ni cí pio de São
Pau lo.

LEI Nº 12.365, DE 13 DE JU NHO DE 1997
Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de aten di men to pre -
fe ren ci al a pes so as com de fi ci ên cia fí si ca, ido sos e
ges tan tes nos pos tos de saú de e hos pi tais mu ni -
cipais.
Re gu la men ta do D.M. 37030/97

LEI Nº 12.368, DE 13 DE JU NHO DE 1997
Dis põe so bre a ade qua ção das uni da des es por ti vas
mu ni ci pais a de fi ci en tes, ido sos e ges tan tes.

LEI Nº 12.492, DE 10 DE OU TU BRO DE 1997
As se gu ra o in gres so de cães-guia para pes so as com
de fi ci ên cia vi su al em lo cais de uso pú bli co ou pri -
va do.

LEI Nº 12.561, DE 8 DE JA NEI RO DE 1998
Dis põe so bre a cri a ção de lo cais es pe cí fi cos, re ser -
va dos ex clu si va men te para pes so as com de fi ci ên cia
fí si ca que ne ces si tem de ca dei ras de ro das para sua
lo co mo ção, nos es tá di os de fu te bol e gi ná si os es por -
ti vos do Mu ni cí pio de São Pau lo, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

LEI Nº 12.597, DE 16 DE ABRIL DE 1998
Dis põe so bre a des ti na ção pre fe ren ci al dos apar ta -
men tos lo ca li za dos nos an da res tér re os dos edi fí ci os
cons tru í dos pelo Po der Pú bli co Mu ni ci pal, nos pro -
gra mas de ha bi ta ção po pu lar, para pes so as com de -
fi ci ên cia fí si ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.
Re gu la men ta do pelo D.M. 44.667/04
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LEI Nº 12.658, DE 18 DE MAIO DE 1998
Obri ga ci ne mas, te a tros, bi bli o te cas, gi ná si os
esportivos, ca sas no tur nas e res tau ran tes a man ter,
em suas dependências, ca dei ras es pe ci ais para o uso
de pes so as obe sas, e dá outras providências.

LEI Nº 12.815, DE 6 DE ABRIL DE 1999
Dá nova re da ção ao art. 1º da Lei nº 11.424, de 30
de se tem bro de 1993, que dis põe so bre o aces so de
pes so as com de fi ci ên cia fí si ca a ci ne mas, te a tros,
ca sas de es pe tá cu los e es ta be le ci men tos ban cá ri os.

LEI Nº 12.821, 7 DE ABRIL DE 1999
Dis põe so bre a obri ga to ri e da de dos es ta be le ci men -
tos ban cá ri os com aces so úni co atra vés de por ta-gi -
ra tó ria man te rem aces so, em ram pa, quan do for o
caso, para pes so as com de fi ci ên cia fí si ca, que se lo -
co mo vem em ca dei ra de ro das, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

LEI Nº 13.036, DE 18 DE JULHO DE 2000
Dis põe so bre o aten di men to pre fe ren ci al de ges tan -
tes, mães com cri an ças de colo, ido sos e de fi ci en tes
em es ta be le ci men tos co mer ci ais, de ser vi ço e si mi -
la res, e dá ou tras pro vi dên ci as.
Altera o art. 3º da Lei nº 11.248, de 01 de outubro
de 1992.

LEI Nº 13.234, DE 6 DE DE ZEM BRO DE 2001
Dis põe so bre a obri ga to ri e da de dos hos pi tais pos su -
í rem ma cas dimensionadas para pes so as obe sas, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 13.537, DE 19 DE MARÇO DE 2003 e 
LEI Nº 14.028, DE 8 DE JULHO DE 2005
Dis ci pli na a ex pe di ção de li cen ça de fun ci o na men -
to, e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 13.714, DE 07 DE JA NEI RO DE 2004
Dis põe so bre im plan ta ção de dis po si ti vos para ins ta -
la ção de equi pa men tos de te le fo nia des ti na dos ao
uso de pes so as com de fi ci ên cia au di ti va, da fala e
sur das, em edi fi ca çõ es que es pe ci fi ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

LEI Nº 14.073, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005
Dis põe so bre a cri a ção do pro gra ma mu ni ci pal para
cu i dar de po lí ti cas pú bli cas e açõ es vol ta das às pes -
so as com de fi ci ên cia vi su al, no âm bi to do mu ni cí -
pio de São Pau lo.

DE CRE TOS

DE CRE TO Nº 27.505, DE 14 DE DEZEMBRO DE
1988
Re gu la men ta a Lei nº 10.508/88.

DE CRE TO Nº 31.285, DE 28 DE FE VE REI RO DE
1992
Re gu la men ta a Lei nº 11.101, de 29 de ou tu bro de
1991, que dis põe so bre a en tre ga de li vros a pes so -
as com de fi ci ên cia fí si ca, em suas re si dên ci as, para
lei tu ra e pes qui sa nas Bi bli o te cas Mu ni ci pais, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

DE CRE TO Nº 32.975, DE 28 DE JA NEI RO DE 1993
Re gu la men ta a Lei nº 11.248, de 1º de ou tu bro de
1992, que dis põe so bre o aten di men to pre fe ren ci al
de ges tan tes, mães com cri an ças de colo, ido sos e
de fi ci en tes em es ta be le ci men tos co mer ci ais, de ser -
vi ço e si mi la res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

DE CRE TO Nº 36.071, DE 9 DE MAIO DE 1996
Ins ti tui, no Sis te ma de Trans por te Co le ti vo de Pas sa -
gei ros do Mu ni cí pio de São Pau lo, Mo da li da de Co -
mum, ser vi ço des ti na do a aten der pes so as com mo -
bi li da de re du zi da, e dá ou tras pro vi dên ci as.
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DE CRE TO Nº 36.073, DE 9 DE MAIO DE 1996
Dis põe so bre a re ser va de vaga nos es ta ci o na men tos
ro ta ti vos pa gos, tipo Zona Azul, para veí cu los di ri gi -
dos ou con du zin do pes so as com de fi ci ên cia am bu -
la to ri al, e dá ou tras pro vi dên ci as.

DE CRE TO Nº 36.428, DE 4 DE OU TU BRO DE 1996
Re gu la men ta a Lei nº 12.037, de 11 de abril de
1996, que dis põe so bre a pri o ri da de para pes so as
com de fi ci ên cia no uso das pis ci nas e ou tros equi -
pa men tos dos clu bes mu ni ci pais, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

DE CRE TO Nº 36.434, DE 4 DE OU TU BRO DE 1996
Re gu la men ta os dis po si ti vos da Lei nº 11.995, de 16
de ja nei ro de 1996, que veda qual quer for ma de dis -
cri mi na ção no aces so aos ele va do res de to dos os
edi fí ci os e re si den ci ais mul ti fa mi li a res exis ten tes no
Mu ni cí pio de São Pau lo.
Nova re da ção pelo D.M. 37.248/97

DE CRE TO Nº 36.594, DE 28 DE NO VEM BRO DE
1996
Re gu la men ta a Lei nº 12.002, de 23 de ja nei ro de
1996, que per mi te a co lo ca ção de me sas, ca dei ras e
tol dos no pas seio pú bli co fron tei ri ço a ba res, con fei -
ta ri as, res tau ran tes, lan cho ne tes e as se me lha dos, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

DE CRE TO Nº 36.999, DE 12 DE AGOS TO DE 1997
Re gu la men ta a Lei nº 12.363, de 13 de ju nho de
1997, que dis põe so bre a obri ga to ri e da de da uti li za -
ção de car dá pi os im pres sos em Brail le em ba res, res -
tau ran tes, lan cho ne tes, ho téis e si mi la res, no Mu ni -
cí pio de São Pau lo, e dá ou tras pro vi dên ci as.

DE CRE TO Nº 37.030, DE 27 DE AGOS TO DE 1997
Re gu la men ta a Lei nº 12.365, de 13 de ju nho de
1997, que dis põe so bre a obri ga to ri e da de de aten di -
men to pre fe ren ci al a pes so as com de fi ci ên cia fí si ca,
ido sos e ges tan tes nos pos tos de saú de e hos pi tais
mu ni ci pais, e dá ou tras pro vi dên ci as. 

DE CRE TO Nº 37.031, DE 27 DE AGOS TO DE 1997
Re gu la men ta a Lei nº 12.117, de 28 de ju nho de
1996, que dis põe so bre o re bai xa men to de guias e
sar je tas para pos si bi li tar a tra ves sia de pe des tres
com de fi ci ên cia.
Ver Res. CPA 3/00

DE CRE TO Nº 37.248/97
Dá nova re da ção ao ar t. 2º do De cre to nº
36.434/96.

DE CRE TO Nº 44.667, DE 26 DE ABRIL DE 2004
Re gu la men ta as disposições da Lei nº 13.430, de 13
de se tem bro de 2002, que institui o Plano Diretor
Estratégico, relativo as zonas especiais de interesse
social e aos respectivos planos de urbanização e
dispõe sobre normas específicas para a produção de
empreendimentos de habitação de interesse social e
habitação do mercado popular.

DE CRE TO Nº 45.038/04
Altera o parágrafo 2º do ar t. 5º do De cre to nº
36.071/96.

DE CRE TO Nº 45.122, DE 12 DE AGOS TO DE 2004
Consolida a re gu la men tação das Leis nº 11.345, de
14 de abril de 1993, nº 11.424, de 30 de se tem bro
de 1993, nº 12.815, de 6 de abril de 1999 e nº
12.821, de 7 de abril de 1999, que dis põ em so bre a
adequação das edi fi ca çõ es a acessibilidade das pes -
so as com de fi ci ên cia ou mobilidade reduzida.

DE CRE TO Nº 45.552, DE 29 DE NO VEM BRO DE
2004
Ins ti tui o Selo de aces si bi li da de, tor na obri ga tó rio o
seu uso nos bens que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

DE CRE TO Nº 45.904, DE 19 DE MAIO DE 2005
Re gu la men ta o ar ti go 6º da Lei nº 13.885, de 25 de
agos to de 2004, no que se re fe re à pa dro ni za ção das
cal ça das.
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DE CRE TO Nº 45.990, DE 20 DE JU NHO DE 2005
Ins ti tui os Se los de Ha bi ta ção Uni ver sal e de Ha bi -
ta ção Vi si tá vel para uni da des ha bi ta ci o nais uni fa -
mi li a res e mul ti fa mi li a res, já cons tru í das ou em
cons tru ção, que as se gu ram as con di çõ es de aces si -
bi li da de das pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da -
de re du zi da.

DE CRE TO Nº 46.138/05
Altera dispositivos do De cre to nº 39.651, de 27 de
junho de 2000, que institui a Comissão Permanente
de Acessibilidade - CPA.

INS TRU ÇÃO NOR MA TI VA / SAR / 01 / 2000, pu -
bli ca da em 12/02/2000
Ob je to: Aces si bi li da de – Ação Fis ca li za tó ria e Es pe -
ci fi ca çõ es Téc ni cas.

LE GIS LA ÇÃO DO 
ES TA DO DE SÃO PAU LO

LEIS

LEI Nº 5.500, DE 31 DE DE ZEM BRO DE 1986
Dá nova re da ção ao art. 1º da Lei n.º 3.710, de 4 de
ja nei ro de 1983, que es ta be le ce con di çõ es para
aces so aos edi fí ci os pú bli cos pe las pes so as com de -
fi ci ên cia fí si ca.

LEI Nº 5.869, DE 28 DE OU TU BRO DE 1987
Obri ga as em pre sas per mis si o ná ri as, que es pe ci fi ca,
a per mi tir a en tra da de pes so as com de fi ci ên cia fí si -
ca pela por ta di an tei ra dos co le ti vos.

LEI Nº 7.466, DE 1º DE AGOS TO DE 1991
Dis põe so bre aten di men to pri o ri tá rio a ido sos, pes -
so as com de fi ci ên cia fí si ca e ges tan tes.

LEI Nº 8.894, DE 16 DE SE TEM BRO DE 1994
Dis põe so bre o fi nan ci a men to de equi pa men tos cor -
re ti vos a pes so as com de fi ci ên cia.

LEI Nº 9.086, DE 03 DE MAR ÇO DE 1995
De ter mi na aos ór gãos da Ad mi nis tra ção Di re ta e In -
di re ta a ade qua ção de seus pro je tos, edi fi ca çõ es,
ins ta la çõ es e mo bi li á rio ao uso de pes so as com de -
fi ci ên ci as.

LEI Nº 9.486, DE 04 DE MAR ÇO DE 1997
Ins ti tui o Dia Es ta du al de Luta das Pes so as Por ta do -
ras de De fi ci ên cia.

LEI Nº 9.732, DE 15 DE SE TEM BRO DE 1997
Dá nova re da ção ao art. 1º da Lei n.º 5.869, de 28
de ou tu bro de 1987, que dis põe so bre o em bar que,
nos co le ti vos in ter mu ni ci pais, dos usu á ri os que es -
pe ci fi ca.
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De ter mi na aten di men to pre fe ren ci al a ido sos, pes -
so as com de fi ci ên cia e ges tan tes por par te dos ór -
gãos es ta du ais que pres tam aten di men to di re to ao
pú bli co.

DE CRE TO Nº 25.087, DE 28 DE ABRIL DE 1986
Dis põe so bre me di da para as se gu rar às pes so as com
de fi ci ên cia con di çõ es ade qua das de par ti ci pa ção
nos con cur sos pú bli cos e pro ces sos se le ti vos.

DE CRE TO Nº 27.383, DE 22 DE SE TEM BRO DE 1987
Dis põe so bre ade qua ção de pró pri os es ta du ais ao
uso de pes so as com de fi ci ên cia fí si ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

DE CRE TO Nº 33.823, DE 21 DE SE TEM BRO DE 1991
Ins ti tui o Pro gra ma Es ta du al de Aten ção à Pes soa
Por ta do ra de De fi ci ên cia.

DE CRE TO Nº 33.824, DE 21 DE SE TEM BRO DE 1991
Dis põe so bre ade qua ção de pró pri os es ta du ais à uti -
li za ção de por ta do res de de fi ci ên ci as, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

DE CRE TO Nº 34.753, DE 1º DE ABRIL DE 1992
Re gu la men ta a Lei Com ple men tar nº 666, de 26 de
no vem bro de 1991, que con ce de isen ção de pa ga -
men to de ta ri fas de trans por te co le ti vo ur ba no e dá
pro vi dên ci as cor re la tas.

RE SO LU ÇÃO STM-101, DE 28 DE MAIO DE 1992
Dis ci pli na as me di das ad mi nis tra ti vas e ope ra ci o -
nais ne ces sá ri as à im plan ta ção da isen ção do pa ga -
men to de ta ri fas de trans por te co le ti vo ur ba no, de
âm bi to me tro po li ta no, sob res pon sa bi li da de do Es ta -
do, con ce di da às pes so as com de fi ci ên cia.

DE CRE TO Nº 50.572, DE 1º DE MARÇO DE 2006
Re gu la men ta a Lei nº 12.085, de 12 de Outubro de
2005.

LEI Nº 9.938, DE 17 DE ABRIL DE 1998
Dis põe so bre os di rei tos da pes soa com de fi ci ên cia.

LEI Nº 10.779, DE 09 DE MAR ÇO DE 2001
Obri ga os shop ping cen ters e es ta be le ci men tos si mi -
la res a for ne cer ca dei ra de ro das para pes so as com
de fi ci ên cia.

LEI Nº 10.784, DE 13 DE ABRIL DE 2001
Fica as se gu ra do o in gres so de cão-guia em qual quer
lo cal pú bli co ou pri va do, meio de trans por te ou em
qual quer es ta be le ci men to co mer ci al ou in dus tri al, e
de ser vi ços de pro te ção e co o pe ra ção de saú de.

LEI Nº 11.263, DE 12 DE NO VEM BRO DE 2002
Es ta be le ce nor mas e cri té ri os para a aces si bi li da de.

LEI Nº 11.369, DE 28 DE MAR ÇO DE 2003
Veda qual quer for ma de dis cri mi na ção ra ci al, ao
ido so, à pes soa com ne ces si da des es pe ci ais, à mu -
lher e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 11.887, DE 01 DE MAR ÇO DE 2005
Dis põe so bre a adap ta ção das áre as des ti na das ao
aten di men to di re to ao pú bli co bem como dos equi -
pa men tos de auto-aten di men to.

LEI Nº 12.085, DE 12 DE OUTUBRO DE 2005
Autoriza a criação do Centro de Criação e Encami-
nhamento para Pessoas com Necessidades Especiais
e Famílias e dá providências correlatas.

DE CRE TOS

DE CRE TO Nº 23.131, DE 19 DE DE ZEM BRO DE
1984
Cria o Con se lho Es ta du al para As sun tos da Pes soa
De fi ci en te.

DE CRE TO Nº 23.250, DE 1º DE FE VE REI RO DE
1985
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LE GIS LA ÇÃO FE DE RAL

CONS TI TU I ÇÃO FEDERAL

Art. Iº - A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma da
pela uni ão in dis so lú vel dos Es ta dos e Mu ni cí pi os e
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Es ta do de mo crá -
ti co de di rei to e tem como fun da men tos:
...

in ci so IV – os va lo res so ci ais do tra ba lho e da li vre
ini ci a ti va;

Art. 3º - Cons ti tu em ob je ti vos fun da men tais da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil:
...

in ci so III – er ra di car a po bre za e a mar gi na li za ção e
re du zir as de si gual da des so ci ais e re li gio sas;

in ci so IV – pro mo ver o bem de to dos, sem pre con -
cei tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e quais quer
ou tras for mas de dis cri mi na ção;

Art. 5º – To dos são iguais pe ran te a lei, sem dis tin -
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si -
lei ros e es tran gei ros re si den tes no país a in vi o la bi li -
da de do di rei to à vida, à li ber da de, à igual da de, à
se gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes;

Art. 7º – São di rei tos dos tra ba lha do res ur ba nos e ru -
rais, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
...

XXXI – proi bi ção de qual quer dis cri mi na ção no to -
can te a sa lá rio e cri té ri os de ad mis são do tra ba lha -
dor por ta dor de de fi ci ên cia;

Art. 37 - ...

VIII – a lei re ser va rá per cen tu al dos car gos e em pre -
gos pú bli cos para as pes so as por ta do ras de de fi ci ên -
cia e de fi ni rá os cri té ri os de ad mis são;

Art. 170 – A or dem eco nô mi ca, fun da da na va lo ri -
za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem
por fim as se gu rar a to dos exis tên cia dig na con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes
prin cí pi os:
...

VII – re du ção das de si gual da des re gio nais e so ci ais;

VIII – bus ca do ple no em pre go.

Art. 203 – A as sis tên cia so ci al será pres ta da a quem
dela ne ces si tar; in de pen den te men te da con tri bu i ção
à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:
...

IV – a ha bi li ta ção e re a bi li ta ção das pes so as por ta -
do ras de de fi ci ên cia e a pro mo ção de sua in te gra ção
à vida co mu ni tá ria; V – a ga ran tia de um sa lá rio mí -
ni mo de be ne fí cio men sal à pes soa por ta do ra de de -
fi ci ên cia e ao ido so que com pro vem não pos su ir
mei os de pro ver a pró pria ma nu ten ção, ou de tê-la
pro vi da por sua fa mí lia, con for me dis pu ser a lei;

Art. 208 – O de ver do Es ta do com a edu ca ção será
efe ti va do com a ga ran tia de:
...

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos
por ta do res de de fi ci ên cia, pre fe ren ci al men te na
rede re gu lar de en si no;

Art. 215 – O Es ta do ga ran ti rá a to dos o ple no exer -
cí cio dos di rei tos cul tu rais e aces so às fon tes da cul -
tu ra na ci o nal, e apoi a rá e in cen ti va rá a va lo ri za ção
e a di fu são das ma ni fes ta çõ es cul tu rais.
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Art. 217 – É de ver do Es ta do fo men tar prá ti cas des -
por ti vas for mais e não for mais, como di rei to de
cada um ...
...

§ 3º – O po der pú bli co in cen ti va rá o la zer, como
for ma de pro mo ção so ci al.

Art. 227 - ...

§ 1º – O Es ta do pro mo ve rá pro gra mas de as sis tên cia
in te gral à saú de da cri an ça e do ado les cen te, ad mi -
ti da a par ti ci pa ção de en ti da des não go ver na men tais
e obe de cen do aos se guin tes pre cei tos:

II – cri a ção de pro gra mas de pre ven ção e aten di -
men to es pe ci a li za do para os por ta do res de de fi ci ên -
cia fí si ca, sen so ri al ou men tal, bem como de in te gra -
ção so ci al do ado les cen te por ta dor de de fi ci ên cia,
me di an te o trei na men to para o tra ba lho e a con vi -
vên cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos bens e ser vi ços
co le ti vos, com a eli mi na ção de pre con cei tos e obs -
tá cu los ar qui te tô ni cos;

Art. 244 – A lei dis po rá so bre a adap ta ção dos lo gra -
dou ros, dos edi fí ci os de uso pú bli co e dos veí cu los
de trans por te co le ti vo atu al men te exis ten tes a fim de
ga ran tir aces so ade qua do às pes so as por ta do ras de
de fi ci ên cia, con for me o dis pos to no art. 227, § 2º.

LE GIS LA ÇÃO ORDINÁRIA

LEIS

LEI Nº 6.494 - DE 7 DE DE ZEM BRO DE 1977
Dis põe so bre os es tá gios de es tu dan tes de es ta be le -
ci men tos de en si no su pe ri or e de en si no pro fis si o na -
li zan te do 2º Grau, su ple ti vo e es co las de edu ca ção
es pe ci al.

LEI Nº 7.405 - DE 12 DE NO VEM BRO DE 1985
Tor na obri ga tó ria a co lo ca ção do ''Sím bo lo In ter na -
ci o nal de Aces so" em to dos os lo cais e ser vi ços que
per mi tam sua uti li za ção por pes so as com de fi ci ên -
cia e dá ou tras pro vi dên ci as.

LEI Nº 7.853 - DE 24 DE OU TU BRO DE 1989
Dis põe so bre o apoio às pes so as com de fi ci ên cia,
sua in te gra ção so ci al e so bre a COR DE (Co or de na -
do ria Na ci o nal para In te gra ção da Pes soa Por ta do -
ra de De fi ci ên cia). Abor da a tu te la ju ris di ci o nal de
in te res ses co le ti vos ou di fu sos des sas pes so as e as
res pon sa bi li da des do Mi nis té rio Pú bli co. De fi ne
como cri me, pu ní vel com re clu são, obs tar, sem
jus ta cau sa, o aces so de al guém a qual quer car go
pú bli co, por mo ti vos de ri va dos de sua de fi ci ên cia,
bem como ne gar-lhe, pelo mes mo mo ti vo, em pre -
go ou tra ba lho.

LEI Nº 8.069 - DE 13 DE JU LHO DE 1990
Es ta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, que as se gu ra
ao ado les cen te com de fi ci ên cia o tra ba lho pro te gi -
do, ga ran tin do-se seu trei na men to e co lo ca ção no
mer ca do de tra ba lho e tam bém o in cen ti vo à cri a -
ção de ofi ci nas abri ga das.

LEI Nº 8.112 - DE 11 DE DE ZEM BRO DE 1990
As se gu ra às pes so as com de fi ci ên cia o di rei to de se
ins cre ve rem em con cur so pú bli co para pro vi men to
de car gos cu jas atri bu i çõ es se jam com pa tí veis com
a de fi ci ên cia de que são por ta do res, re ser van do-lhes
até 20% do to tal das va gas ofe re ci das no con cur so
(art. 5º, § 2º).

LEI Nº 8.213 - DE 24 DE JU LHO DE 1991
O art. 93 obri ga a em pre sa com mais de cem em pre -
ga dos a pre en cher de 2% a 5% (dois a cin co por
cen to) de seus car gos com be ne fi ci á ri os re a bi li ta dos
ou pes so as com de fi ci ên cia ha bi li ta das, sob pena de
mul ta. Esta, a pro por ção: até 200 em pre ga dos – 2%;
de 201 a 500 – 3%; de 501 a 1000 – 4%; de 1001
em di an te – 5%. A dis pen sa de tra ba lha dor re a bi li -
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ta do ou de de fi ci en te ha bi li ta do, no con tra to por
pra zo de ter mi na do de mais de 90 dias, e a imo ti va -
da, no con tra to por pra zo in de ter mi na do, só po de -
rão ocor rer após a con tra ta ção de subs ti tu to de con -
di ção se me lhan te.

O art. 16 tra ta dos be ne fi ci á ri os do re gi me ge ral da
pre vi dên cia so ci al na con di ção de se gu ra do (in ci sos
I, III e IV). O ter mo ali uti li za do e que con tem pla a
pes soa por ta do ra de de fi ci ên cia é, equi vo ca da men -
te, "in vá li do". 

O art. 77 tra ta da pen são por mor te e in clui o por ta -
dor de de fi ci ên cia, mais uma vez, aqui de sig na do
como "in vá li do".

LEI Nº 8.666 - DE 21 DE JU NHO DE 1993
Tra ta das li ci ta çõ es do Po der Pú bli co, per mi tin do
sua dis pen sa para con tra ta ção de as so ci a ção de por -
ta do res de de fi ci ên cia fí si ca, sem fins lu cra ti vos e de
com pro va da ido nei da de, por ór gãos ou en ti da des
da ad mi nis tra ção pú bli ca (art. 24, in ci so XX).

LEI Nº 8.742 - DE 07 DE DE ZEM BRO DE 1993
Tra ta da or ga ni za ção da as sis tên cia so ci al. No art.
20 pre vê o be ne fí cio da pres ta ção con ti nu a da, ga -
ran tin do à pes soa com de fi ci ên cia, ca ren te e in ca pa -
ci ta do para a vida in de pen den te e para o tra ba lho,
um sa lá rio mí ni mo men sal.

LEI Nº 8.859 - DE 23 DE MAR ÇO DE 1994
Mo di fi ca dis po si ti vos da Lei nº 6.494, de 7 de de -
zem bro de 1997, es ten den do aos alu nos de en si no
es pe ci al o di rei to à par ti ci pa ção em ati vi da des de
es tá gio.

LEI Nº 8.899 - DE 29 DE JU NHO DE 1994
Con ce de pas se li vre às pes so as com de fi ci ên cia no
sis te ma de trans por te co le ti vo in te res ta du al.

LEI Nº 9.394 - DE 20 DE DE ZEM BRO DE 1996
Es ta be le ce di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal.
De fi ne edu ca ção e ha bi li ta ção pro fis si o nal e tra ta -
men to es pe ci al a pes so as por ta do ras de de fi ci ên cia
e su per do ta dos. Re gu la men ta da pelo De cre to 2.208,
de 17/4/97.

LEI Nº 9.533 - DE 10 DE DE ZEM BRO DE 1997
Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der apoio fi nan -
cei ro aos mu ni cí pi os que ins ti tu í rem pro gra mas de
ga ran tia de ren da mí ni ma as so ci a dos a açõ es so ci o -
e du ca ti vas.

LEI Nº 9.610 - DE 19 DE FE VE REI RO DE 1998
Al te ra, atu a li za e con so li da a le gis la ção so bre di rei -
tos au to rais e dá ou tras pro vi dên ci as. 

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MAR ÇO DE 1998
Ins ti tui nor mas ge rais so bre des por to e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

LEI Nº 9.656 – DE 03 DE JU NHO DE 1998
Dis põe so bre os pla nos e se gu ros pri va dos de as sis -
tên cia à saú de.

LEI Nº 9.790 - DE 23 DE MAR ÇO DE 1999
Dis põe so bre a qua li fi ca ção de pes so as ju rí di cas de
di rei to pri va do, sem fins lu cra ti vos, como Or ga ni za -
çõ es da So ci e da de Ci vil de In te res se Pú bli co e ins ti -
tui o Ter mo de Par ce ria. Re gu la men ta da pelo De cre -
to 3.100, de 30/6/99.

LEI Nº 9.867 – DE 10 DE NO VEM BRO DE 1999
Dis põe so bre a cri a ção de Co o pe ra ti vas So ci ais,
ne las in clu í das aque las for ma das por pes so as com
de fi ci ên cia, de pen den tes quí mi cos, egres sos do sis -
te ma pri si o nal, con de na dos a pe nas al ter na ti vas à
de ten ção e ado les cen tes em ida de ade qua da ao
tra ba lho, que se en con trem em di fí cil si tu a ção eco -
nô mi ca.
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LEI Nº 9.998 - DE 17 DE AGOS TO DE 2000
Ins ti tui o Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de
Te le co mu ni ca çõ es.

LEI Nº 10.048 – DE 08 DE NO VEM BRO DE 2000
Es ta be le ce aten di men to pri o ri tá rio às pes so as com
de fi ci ên cia fí si ca, ido sos, ges tan tes, lac tan tes acom -
pa nha das de cri an ças de colo.

LEI Nº 10.097 - DE 19 DE DE ZEM BRO DE 2000
Al te ra dis po si ti vos da CLT nor ma li zan do o con tra to
de apren di za gem para ado les cen tes en tre 14 e me -
nor de 18 anos.

LEI Nº 10.098 – DE 19 DE DE ZEM BRO DE 2000
Es ta be le ce nor mas ge rais e cri té ri os bá si cos para a
pro mo ção da aces si bi li da de das pes so as com de fi ci -
ên cia ou com mo bi li da de re du zi da.

DE CRE TOS

DE CRE TO Nº 3.048 – DE 6 DE MAIO DE 1999
Apro va o Re gu la men to da Pre vi dên cia So ci al.

DE CRE TO Nº 3.298 – DE DE ZEM BRO DE 1999
Re gu la men ta a Lei 7.853/99, de 24/10/99, e dis põe
so bre a Po lí ti ca Na ci o nal para a In te gra ção da Pes -
soa Por ta do ra de De fi ci ên cia, con so li da nor mas de
pro te ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

DE CRE TO Nº 3.691 – DE 19 DE DE ZEM BRO DE
2000
Re gu la men ta a Lei nº 8.899, de 29/06/94, que ins ti -
tu iu o pas se li vre para pes so as por ta do ras de de fi ci -
ên cia em ser vi ço con ven ci o nal das em pre sas de
trans por te co le ti vo in te res ta du al de pas sa gei ros nas
mo da li da des ôni bus, trem ou bar co, in clu in do trans -
por tes in te res ta du ais semi-ur ba nos.

DE CRE TO Nº 5.296 – DE 02 DE DE ZEM BRO DE
2004
Re gu la men ta as Leis de nº 10.048, de 08/11/00, que
dá pri o ri da de de aten di men to, e nº 10.098, que es -
ta be le ce nor mas ge rais para a pro mo ção de aces si -
bi li da de. 
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NOR MAS 
IN TER NA CI O NAIS

Con ven ção nº III da OIT, de 25/06/58, pro mul ga da pelo
De cre to nº 62.150, de 19/01/68, que tra ta da dis cri mi na ção
em ma té ria de em pre go e pro fis são.

Art. Iº, I, b – (dis cri mi na ção com pre en de) qual quer
ou tra dis tin ção, ex clu são ou pre fe rên cia, que te nha
por efei to anu lar ou re du zir a igual da de de opor tu -
ni da des, ou tra ta men to, em pre go ou pro fis são. Res -
sal va que a dis tin ção, ex clu são ou pre fe rên cia, com
base em qua li fi ca çõ es exi gi das para de ter mi na do
em pre go, não im pli cam em dis cri mi na ção.

Re co men da ção nº III, de 25/06/58, que su ple men ta
a Con ven ção III da OIT so bre dis cri mi na ção em ma -
té ria de em pre go e pro fis são. De fi ne dis cri mi na ção,
for mu la po lí ti cas e sua exe cu ção.

Re so lu ção nº 3.447, apro va da pela As sem bléia Ge -
ral da ONU em 09/12/75, so bre a De cla ra ção dos
Di rei tos das Pes so as De fi ci en tes.

Re so lu ção nº 2.896, apro va da pela As sem bléia Ge -
ral da ONU, so bre a De cla ra ção dos Di rei tos dos
Re tar da dos Men tais.

De cla ra ção Uni ver sal dos Di rei tos do Ho mem e do
Ci da dão
Apro va da pela As sem bléia Ge ral da Or ga ni za ção
das Na çõ es Uni das em 10/12/48: "Todo o ho mem
tem di rei to ao tra ba lho, à li vre es co lha de em pre go,
à con di çõ es jus tas e fa vo rá veis de tra ba lho e à pro -
te ção con tra o de sem pre go.”

Re so lu ção nº 45, de 14/12/90, 68ª As sem bléia Ge -
ral das Na çõ es Uni das – ONU. Exe cu ção do Pro gra -
ma de Ação Mun di al para as pes so as com de fi ci ên -
cia e a Dé ca da das Pes so as De fi ci en tes das Na çõ es

Uni das, com pro mis so mun di al no sen ti do de se
cons tru ir uma so ci e da de para to dos, se gun do a qual
a As sem bléia Ge ral so li ci ta ao Se cre tá rio Ge ral uma
mu dan ça no foco do pro gra ma das Na çõ es Uni das
so bre de fi ci ên cia, pas san do da cons ci en ti za ção para
a ação, com o pro pó si to de se con clu ir com êxi to
uma so ci e da de para to dos por vol ta do ano 2010.

Re co men da ção nº 99, de 25/06/55, re la ti va à re a bi -
li ta ção pro fis si o nal das pes so as com de fi ci ên cia –
abor da prin cí pi os e mé to dos de ori en ta ção vo ca ci o -
nal e trei na men to pro fis si o nal, mei os de au men tar
opor tu ni da des de em pre go para os por ta do res de
de fi ci ên cia, em pre go pro te gi do, dis po si çõ es es pe ci -
ais para cri an ças e jo vens por ta do res de de fi ci ên cia.

Con ven ção nº 159 da OIT, de 20/06/83, pro mul ga -
da pelo De cre to nº 129, de 22.05.91, tra ta da po lí ti -
ca de re a dap ta ção pro fis si o nal e em pre go de pes so -
as com de fi ci ên cia. Essa po lí ti ca é ba se a da no prin -
cí pio de igual da de de opor tu ni da de en tre os tra ba -
lha do res com de fi ci ên cia e os tra ba lha do res em ge -
ral. Me di das es pe ci ais po si ti vas que vi sem ga ran tir
essa igual da de de opor tu ni da des não se rão con si de -
ra das dis cri mi na tó ri as com re la ção aos tra ba lha do -
res em ge ral.

Re co men da ção nº 168, de 20/06/83, que su ple -
men ta a con ven ção re la ti va à re a bi li ta ção pro fis si o -
nal e em pre go de 1983 e a Re co men da ção re la ti va
à re a bi li ta ção pro fis si o nal de 1955. Pre vê a par ti ci -
pa ção co mu ni tá ria no pro ces so, a re a bi li ta ção pro -
fis si o nal em áre as ru rais, con tri bu i çõ es de em pre ga -
do res e tra ba lha do res e dos pró pri os por ta do res de
de fi ci ên cia na for mu la ção de po lí ti cas es pe cí fi cas.

Con ven ção In te ra me ri ca na para a Eli mi na ção de
to das as for mas de Dis cri mi na ção con tra as Pes so as
Por ta do ras de De fi ci ên cia
Pro mul ga da pelo De cre to 3.956 de 08/10/01, tem
por ob je ti vo pro pi ci ar a ple na in te gra ção à so ci e da -
de das pes so as por ta do ras de de fi ci ên cia.
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NOR MAS TÉC NI CAS

AS SO CI A ÇÃO BRA SI LEI RA DE
NOR MAS TÉC NI CAS (ABNT)

NBR 10098/87 – PB670 – Ele va do res elé tri cos – Di -
men sõ es e con di çõ es do pro je to de cons tru ção.

NBR 10982/90 – PB1448 – Ele va do res elé tri cos –
Dis po si ti vos de ope ra ção e si na li za ção.

NBR 12892/93 – Pro je to, fa bri ca ção e ins ta la ção de
ele va dor uni fa mi li ar.

NBR 9050/04 – Aces si bi li da de a edi fi ca çõ es, mo bi -
li á ri os, es pa ços e equi pa men tos ur ba nos.

NBR 9077/01 – Saí das de emer gên cia em edi fí ci os.

NBR 13994/00 – Ele va do res de pas sa gei ros – ele va -
do res de trans por te de pes soa com de fi ci ên cia.

NBR 15250/05 – Acessibilidade em caixa de auto-
atendimento bancário.

• ISO/DIS 9386-1 – Pla ta for ma ele va tó ria com aci -
o na men to me câ ni co para pes so as com mo bi li da de
pre ju di ca da – nor mas de se gu ran ça, di men sõ es e
fun ci o na men to.

RE SO LU ÇÕ ES CPA

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/002/2000 – Nor ma Téc -
ni ca para Piso Re fe ren ci al Po do tá til – Co mis são Per -
ma nen te de Aces si bi li da de – CPA, maio de 2000.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/003/2000 – Pro gra ma de
Ade qua ção de Vias Pú bli cas às Ne ces si da des das
Pes so as Por ta do ras de De fi ci ên cia ou com Mo bi li -
da de Re du zi da – Co mis são Per ma nen te de Aces si bi -
li da de – CPA, agos to de 2000.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/004/2000 – Nor ma Téc -
ni ca para Lin gua gem em Brail le nos Ele va do res –
Co mis são Per ma nen te de Aces si bi li da de – CPA,
agos to de 2000.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/006/2002 – Nor ma Téc -
ni ca para Pla ta for mas Ele va tó ri as, da Co mis são Per -
ma nen te de Aces si bi li da de – CPA, agos to de 2002.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/007/2003 (em tra mi ta -
ção) – Nor ma Téc ni ca de Sis te ma de Aces so para
Veí cu los de Trans por te so bre Pneus – Co mis são Per -
ma nen te de Aces si bi li da de – CPA.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/008/2003 – Tra ta de dis -
po si ti vo de fi xa ção para ca dei ra de ro das no trans -
por te co le ti vo.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/009/2003 – Dis põe so bre
os itens a se rem aten di dos para aces si bi li da de de
pes so as por ta do ras de de fi ci ên cia ou com mo bi li da -
de re du zi da nos equi pa men tos de auto-aten di men to
ban cá rio.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/010/2003 – Dis põe so bre
ele va dor de uso es pe cí fi co como dis po si ti vo com -
ple men tar de aces si bi li da de às edi fi ca çõ es para pes -
so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da.
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Re so lu ção CPA/SE HAB-G/011/2003 – Tra ta dos cri -
té ri os e pa drõ es de pro je tos para re bai xa men to de
cal ça da jun to à fai xa de tra ves sia de pe des tres e à
mar ca de va gas de es ta ci o na men to des ti na das aos
veí cu los de pes so as com de fi ci ên cia nas vias e lo -
gra dou ros pú bli cos do Mu ni cí pio de São Pau lo.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/012/2003 – Apro va prin -
cí pi os e di re tri zes para ela bo ra ção do re gu la men to
do sis te ma ATEN DE, ser vi ço de aten di men to es pe ci -
al e gra tu i to, cri a do pelo De cre to Mu ni ci pal 36.071,
ope ra do por veí cu los tipo van, pe rua ou si mi lar, des -
ti na do ex clu si va men te às pes so as com de fi ci ên cia
mo to ra, men tal, múl ti pla, tem po rá ria ou per ma nen -
te, em alto grau de de pen dên cia.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/013/2003 – Apro va ma -
nu al téc ni co de exe cu ção e ins ta la ção de ram pa pré-
fa bri ca da em mi cro con cre to ar ma do.

Re so lu ção CPA/SE HAB-G/014/2003 – Apro va o do -
cu men to “Nor ma Téc ni ca para pi sos tá teis – Co mis -
são Per ma nen te de Aces si bi li da de/CPA , abril de
2004” so bre co mu ni ca ção tá til de piso com tex tu ra
di fe ren ci a da e con tras te de cor, di ri gi da às pes so as
com de fi ci ên cia vi su al ou com vis to sub nor mal.
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Abri go de ôni bus: equi pa men to ins ta la do em pa ra -
da de ôni bus, fora de ter mi nal de em bar que e de -
sem bar que, que pro pi cia ao usu á rio pro te ção das in -
tem pé ri es.

Aces si bi li da de: pos si bi li da de e con di ção de al can -
ce, para a uti li za ção com se gu ran ça e au to no mia, de
edi fi ca çõ es, es pa ços, mo bi li á rio e equi pa men tos ur -
ba nos.

Aces sí vel: ca rac te rís ti ca do es pa ço, edi fí cio, mo bi li -
á rio, equi pa men to ou ou tro ele men to que pos sa ser
al can ça do, vi si ta do, com pre en di do e uti li za do por
qual quer pes soa, in clu si ve aque las com ne ces si da -
des es pe ci ais.

Área de in ter vi si bi li da de: cam po de vi são aces sí vel
a pe des tres e veí cu los para que se ve jam mu tu a men -
te, sem obs tá cu los, es pe ci al men te em es qui nas e fai -
xas de tra ves si as. Essa área é de li mi ta da pe las li nhas
que in ter li gam os ei xos das vias con flu en tes, e que
tan gen ci am o ali nha men to dos imó veis per pen di cu -
lar men te à bis se triz do ân gu lo for ma do por elas.

Área de per ma nên cia e la zer: área des ti na da ao la -
zer, ócio e re pou so, onde não ocor ra flu xo cons tan -
te de pe des tres.

Bar rei ra ar qui te tô ni ca ou ur ba nís ti ca: qual quer ele -
men to na tu ral, ins ta la do ou edi fi ca do que im pe ça a
ple na aces si bi li da de de rota, es pa ço, mo bi li á rio ou
equi pa men to ur ba no.

Cal ça da ver de: fai xa den tro do pas seio que pode ser
ajar di na da ou ar bo ri za da.

Can tei ro cen tral: obs tá cu lo fí si co cons tru í do como
se pa ra dor das duas pis tas de ro la men to, even tu al -
men te subs ti tu í do por mar cas vi á ri as.

Cru za men to: lo cal ou área onde duas ou mais vias
se cru zam em um mes mo ní vel.

Cor re dor vi á rio: via ou con jun to de vias cri a das
para oti mi zar o de sem pe nho do sis te ma de trans por -
te ur ba no.

Dre na gem plu vi al: sis te ma de sar je tas, bo cas-de-
lobo e gre lhas uti li za das para a co le ta e des ti na ção
de água de chu va, des de a su per fí cie pa vi men ta da
até as ga le ri as, cór re gos e rios.

Equi pa men to ur ba no: to dos os bens pú bli cos ou pri -
va dos, de uti li da de pú bli ca, des ti na dos à pres ta ção
de ser vi ços ne ces sá ri os ao fun ci o na men to da ci da -
de, im plan ta dos me di an te au to ri za ção do Po der Pú -
bli co em es pa ços pú bli cos e pri va dos.

Es ta ci o na men to: lo cal des ti na do à pa ra da de veí cu -
lo por tem po su pe ri or ao ne ces sá rio para em bar que
ou de sem bar que de pes so as ou bens.

Fai xa li vre: área do pas seio, via ou rota des ti na da
ex clu si va men te à cir cu la ção de pe des tres, de sobs -
tru í da de mo bi li á rio ur ba no ou ou tras in ter fe rên ci as.

Fai xa de ser vi ço: área do pas seio des ti na da à co lo -
ca ção de ob je tos, ele men tos, mo bi li á rio ur ba no e
pe que nas cons tru çõ es in te gran tes da pai sa gem ur ba -
na, de na tu re za uti li tá ria ou não, im plan ta dos me di -
an te au to ri za ção do Po der Pú bli co.

Fai xa de trân si to: qual quer uma das áre as lon gi tu di -
nais em que a pis ta pode ser sub di vi di da, si na li za da
ou não por mar cas lon gi tu di nais, que te nha lar gu ra
su fi ci en te para per mi tir a cir cu la ção de veí cu los.

Fai xa de tra ves sia de pe des tres: de mar ca ção trans -
ver sal a pis tas de ro la men to de veí cu los, para or de -
nar e in di car os des lo ca men tos dos pe des tres para a
tra ves sia da via, bem como ad ver tir con du to res de
veí cu los so bre a ne ces si da de de re du zir a ve lo ci da -
de de modo a ga ran tir sua pró pria se gu ran ça e a dos
de mais usu á ri os da via.

DE FI NI ÇÕ ES
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Fai xa de ro la men to ou trá fe go: li nha de mar ca tó ria
lo ca li za da no li mi te da fai xa car ro çá vel, usa da para
de sig nar as áre as de cir cu la ção de veí cu los.

Fa to res de im pe dân cia: ele men tos ou con di çõ es
que po dem in ter fe rir no flu xo de pe des tres, tais
como mo bi li á rio ur ba no, en tra da de edi fi ca çõ es
jun to ao ali nha men to, vi tri nes jun to ao ali nha men to,
ve ge ta ção, pos tes de si na li za ção.

Foco de pe des tre: in di ca ção lu mi no sa de per mis são
ou im pe di men to de lo co mo ção na fai xa apro pri a da
(de fi ni ção ado ta da pela Lei Fe de ral nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997 - Có di go de Trân si to Bra si lei ro
- CTB).

Guia: bor da ao lon go de rua, ro do via ou li mi te de
pas seio, ge ral men te cons tru í da com con cre to ou
gra ni to, que cria bar rei ra fí si ca en tre a via, a fai xa e
o pas seio, pro pi ci an do am bi en te mais se gu ro para
os pe des tres e fa ci li da des para a dre na gem da via.

Guia de ba li za men to: ele men to edi fi ca do ou ins ta -
la do jun to dos li mi tes la te rais das su per fí ci es de
piso, des ti na do a de fi nir cla ra men te os li mi tes da
área de cir cu la ção de pe des tres, de modo a se rem
per cep tí veis por pes so as com de fi ci ên cia vi su al.

Ilu mi na ção dos pas sei os: ilu mi na ção vol ta da para o
pas seio com al tu ra me nor que a da ilu mi na ção da
rua, as se gu ran do boa vi si bi li da de e le gi bi li da de aos
pas sei os.

In fra-es tru tu ra ur ba na: sis te mas de dre na gem, água
e es go to, co mu ni ca çõ es e ener gia elé tri ca, en tre ou -
tros, que pro vêm me lho ri as às vias pú bli cas e edi fi -
ca çõ es.

In ter se ção: todo cru za men to em ní vel, en tron ca -
men to ou bi fur ca ção, in clu in do as áre as for ma das
por tais cru za men tos, en tron ca men tos e bi fur ca çõ es.

Mo bi li á rio ur ba no: to dos os ob je tos, ele men tos e
pe que nas cons tru çõ es in te gran tes da pai sa gem ur ba -
na, de na tu re za uti li tá ria ou não, im plan ta dos, me di -
an te au to ri za ção do Po der Pú bli co em es pa ços pú -
bli cos e pri va dos.

Pai sa gem ur ba na: ca rac te rís ti ca vi su al de ter mi na da
por ele men tos como es tru tu ras, edi fi ca çõ es, ve ge ta -
ção, vias de trá fe go, es pa ços li vres pú bli cos, mo bi li -
á rio ur ba no, den tre ou tros com po nen tes na tu rais ou
cons tru í dos pelo ho mem.

Pas seio pú bli co (de fi ni ção ado ta da pela le gis la ção
fe de ral e mu ni ci pal re la ti va à ma té ria ur ba nís ti ca):
par te da via, nor mal men te se gre ga da e em ní vel di -
fe ren te, não des ti na da à cir cu la ção de veí cu los, re -
ser va da ao trân si to de pe des tres e, quan do pos sí vel,
à im plan ta ção de mo bi li á rio ur ba no, si na li za ção,
ve ge ta ção e ou tros fins.

Pas seio (de fi ni ção ado ta da pelo Có di go de Trân si to
Bra si lei ro - CTB): par te da cal ça da ou da pis ta de ro -
la men to, se pa ra da, no úl ti mo caso, por pin tu ra ou
ele men to fí si co se pa ra dor, li vre de in ter fe rên ci as,
des ti na da à cir cu la ção ex clu si va de pe des tres e, ex -
cep ci o nal men te, de ci clis tas.

Pe des tre: pes soa que anda ou está a pé, em ca dei ra
de ro das ou con du zin do bi ci cle ta na qual não es te -
ja mon ta da.

Piso tá til: piso ca rac te ri za do pela di fe ren ci a ção de
cor e tex tu ra, des ti na do a cons ti tu ir avi so ou guia
per cep tí vel por pes so as com de fi ci ên cia vi su al.
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Pis ta ou lei to car ro çá vel: par te da via nor mal men te
uti li za da para a cir cu la ção de veí cu los, iden ti fi ca da
por ele men tos se pa ra do res ou por di fe ren ça de ní vel
em re la ção aos pas sei os, ilhas ou can tei ros cen trais.

Pon to de ôni bus: tre cho ao lon go da via re ser va do
ao em bar que e de sem bar que de usu á ri os do trans -
por te co le ti vo.

Pos te: es tru tu ra des ti na da a su por tar ca bos de ele tri -
ci da de, te le fo nia e ôni bus ele tri fi ca dos, e fi xar ele -
men tos de ilu mi na ção e si na li za ção.

Ram pa: in cli na ção da su per fí cie de piso, lon gi tu di -
nal ao sen ti do do flu xo de pe des tres, com de cli vi da -
de igual ou su pe ri or a 5% en tre a rua e uma área es -
pe cí fi ca ou não tra fe gá vel.

Ram pa de veí cu los: par te da rua ou pas sa gem pro vi -
da de re bai xa men to de cal ça da e guia para aces so
de veí cu los en tre a rua e uma área es pe cí fi ca ou não
tra fe gá vel.

Re bai xa men to de passeio e guia: ram pa cons tru í da
ou ins ta la da no pas seio, des ti na da a pro mo ver a
con cor dân cia de ní vel en tre o pas seio e o lei to car -
ro çá vel.

Rota aces sí vel: tra je to con tí nuo, de sobs tru í do e si na -
li za do que co nec ta os ele men tos e es pa ços in ter nos
ou ex ter nos de um lo cal e pode ser uti li za do de for -
ma au tô no ma e se gu ra por to das as pes so as, in clu si -
ve aque las com de fi ci ên cia ou com mo bi li da de re -
du zi da, sen do que:
a) a rota aces sí vel in ter na pode in cor po rar cor re do -
res, pi sos, ram pas, es ca das, ele va do res, en tre ou tros.
b) a rota aces sí vel ex ter na pode in cor po rar es ta ci o -
na men tos, passeios e guias re bai xa das, fai xas de tra -
ves sia de pe des tres, ram pas, en tre ou tros.

Sar je ta: es co a dou ro para as águas das chu vas que,
nas ruas e pra ças, bei ra o meio-fio dos pas sei os.

Si na li za ção: con jun to de si nais e dis po si ti vos de se -
gu ran ça ins ta la dos na via pú bli ca para ori en tar e ga -
ran tir a sua uti li za ção ade qua da por mo to ris tas, pe -
des tres e ci clis tas.

Trân si to: mo vi men ta ção e imo bi li za ção de veí cu los,
pes so as e ani mais nas vias ter res tres.

Via pú bli ca: su per fí cie por onde tran si tam veí cu los,
pes so as e ani mais, com pre en den do o pas seio, a pis -
ta, o acos ta men to, a ilha, o can tei ro cen tral e si mi -
lar, si tu a da em áre as ur ba nas e ca rac te ri za da prin ci -
pal men te por pos su ir imó veis edi fi ca dos ao lon go de
sua ex ten são.

Via e área de pe des tre: via ou con jun tos de vias des -
ti na das à cir cu la ção pri o ri tá ria de pe des tres.
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SE CRE TA RIA MUNICIPAL DA 
PES SOA COM DEFICIÊNCIA E 
MO BI LI DA DE RE DU ZI DA – SM PED
Edi fí cio Ma ta raz zo – Vi a du to do Chá, nº 15, 
10º an dar, São Pau lo-SP, CEP 01002-020, 
tel. (11) 3113-8799 / 3113-8805 - 
e-mail seped@pre fei tu ra.sp.gov.br

CO MIS SÃO PER MA NEN TE 
DE ACES SI BI LI DA DE – CPA
Edi fí cio Ma ta raz zo – Vi a du to do Chá, nº 15, 
10º an dar, São Pau lo-SP, CEP 01002-020, 
tel. (11) 3113-8799 / 3113-8805 - 
e-mail cpa    @pre fei tu ra.sp.gov.br

OAB – OR DEM DOS AD VO GA DOS 
DO BRA SIL – SEC ÇÃO SÃO PAU LO
CO MIS SÃO ES PE CI AL DE DI REI TOS E DE FE SA
DOS IN TE RES SES JURÍDICOS DE DE FI CI EN TES
R. Se na dor Fei jó, 143, 3º an dar, São Pau lo-SP, 
CEP 01006-001, tel. (11) 3116-1087 - 
e-mail  ppd@oabsp.org.br

CON SE LHO NA CI O NAL DOS DI REI TOS 
DA PES SOA POR TA DO RA DE DEFICIÊNCIA – 
CO NA DE
Es pla na da dos Mi nis té ri os, Ane xo II 
do Mi nis té rio da Jus ti ça, blo co T, sala 211, 
Bra sí lia-DF, CEP 70064-900, tel. (61) 429-3673

CO OR DE NA DO RIA NA CI O NAL 
PARA IN TE GRA ÇÃO DA PES SOA POR TA DO RA
DE DEFICIÊNCIA – COR DE
Es pla na da dos Mi nis té ri os, Ane xo II, blo co T, 
2º an dar, sala 210, Bra sí lia-DF, CEP 70064-900, 
tel. (61) 429-3683 / 429-3684

CON SE LHO MU NI CI PAL 
DA PES SOA DE FI CI EN TE – CMPD
R. Li be ro Ba da ró, 119, 3º an dar, São Pau lo-SP, 
CEP 01009-905, tel. (11) 3313-9672 - 
e-mail cmpd@pre fei tu ra.sp.gov.br

GRAN DE CON SE LHO MU NI CI PAL 
DO IDO SO – GCMI
R. das Fi guei ras, 77, Pq. Dom Pe dro, São Pau lo-SP,
CEP 03003-000, tel. (11) 3315-9077 - 
e-mail cmi do so@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA DA HA BI TA ÇÃO 
E DE SEN VOL VI MEN TO UR BA NO – SE HAB
R. São Ben to, 425, 22º an dar, Cen tro, São Pau lo-
SP, CEP 01008-906, tel. (11) 3242-1733 / 3241-
1410 - e-mail im pren sa se hab@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL DE COORDENAÇÂO
DAS SUB PRE FEI TU RAS – SMSP
R. Lí be ro Ba da ró, 425, 35º an dar, Cen tro, 
São Pau lo-SP, CEP 01009-905, tel. (11) 3101-5050
- e-mail smpassst@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA DE IN FRA-ES TRU TU RA 
UR BA NA E OBRAS – SI URB
Pr. da Re pú bli ca, 154, 9º an dar, Cen tro, 
São Pau lo-SP, CEP. 01045-000, tel. (11)3100-1562
/ 3337-9995 - e-mail si urb@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA ES PE CI AL PARA 
PAR TI CI PA ÇÃO E PAR CE RIA - SEPP
R. Li be ro Ba da ró, 119, 5º an dar, São Pau lo-SP 
CEP 01503-000, tel. (11) 3113-9700

EN DE RE ÇOS E 
TE LE FO NES ÚTEIS
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SE CRE TA RIA MU NI CI PAL DA CUL TU RA – SMC
Av. São João, 473, Cen tro, São Pau lo-SP 
CEP 01035-000, tel. (11) 3334-0001 - e-mail
smc@pro dam.pmsp.sp.gov.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL DA SAÚDE – SMS
R. Ge ne ral Jar dim, 36, Vila Bu ar que, São Pau lo-SP,
CEP 01223-906, tel. (11) 3218-4000 - 
e-mail sms@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL DE ES POR TES, 
LA ZER E RE CRE A ÇÃO – SEME
Al. Iraé, 37, Mo e ma, São Pau lo-SP, 
CEP 04075-000, tel. (11) 5088-6400 – 
e-mail es por tes@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL DE SER VI ÇOS – SES
R. Bre no Fer raz do Ama ral, 415, Ipi ran ga, 
São Pau lo-SP, CEP 04124-020, tel. (11) 5061-5077,
e-mail  sso@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL 
DE TRANS POR TES – SMT
R. Ba rão de Ita pe ti nin ga, 18, 14º an dar, São Pau lo-
SP, CEP 01042-000, tel. (11) 3120-9999 - 
e-mail smt@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL 
DO VER DE E DO MEIO AM BI EN TE – SVMA
R. Pa raí so, 387, 10º an dar, Pa raí so, São Pau lo-SP,
CEP 04103-000, tel. (11) 3372-2200 - 
e-mail smma@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL 
DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – SNJ
Vi a du to do Chá, 15, 8º an dar, São Pau lo-SP, 

CEP 01002-020,  tel. (11) 3113-8601 - 
e-mail snj@pre fei tu ra.sp.gpv.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL DA EDU CA ÇÃO – SME
R. Bor ges La goa, 1230, Vila Cle men ti no, 
São Pau lo-SP, CEP 04038-003, tel. (11) 5549-7399
- e-mail sme gab@pre fei tu ra.sp.gov.br

SE CRE TA RIA MU NI CI PAL DE ASSISTÊNCIA 
E DE SEN VOL VI MEN TO SO CI AL – SMADS
R. Lí be ro Ba da ró, 561, Cen tro, São Pau lo-SP, 
CEP 01009-000, tel. (11) 3291-9666 - 
e-mail smads_ga bi ne te@pre fei tu ra.sp.gov.br

SÃO PAU LO TRANS POR TES S.A – SPTrans
R. San ta Rita, 500, Pari, São Pau lo-SP, 
CEP 03026-030, tel. (11) 6096-3299 - 
e-mail aten de@sptrans.com.br

COM PA NHIA DE EN GE NHA RIA 
DE TRÁFEGO – CET
Av. Na çõ es Uni das, 7123, Pi nhei ros, São Pau lo-SP,
CEP 05425-904, tel. (11) 3030-2000 - 
e-mail cet net@cet net.cetsp.com.br

DE PAR TA MEN TO DE OPE RA ÇÃO 
DO SIS TE MA VIÁRIO – DSV
Av. Na çõ es Uni das, 7123, Pi nhei ros, São Pau lo-SP,
CEP 05428-000, tel. (11) 3039-1734

EM PRE SA MU NI CI PAL 
DE UR BA NI ZA ÇÃO – EMURB
R. São Ben to, 405, 15º e 16º an dar, Cen tro, 
São Pau lo-SP, CEP 01088-906, tel. (11) 3242-2622
- e-mail fa le co nos co@emurb.com.br
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A Co mis são Per ma nen te de Aces si bi -
lida de (CPA) foi ins ti tu í da pelo De cre to
mu ni ci pal nº 39.651, de 27 de ju nho de
2000, al te ra do pe los De cre tos nº 46.138,
de 27 de ju lho de 2005 e nº 46.604, de 4
de no vem bro de 2005, dei xou de ser su -
bor di na da à Se cre ta ria Mu ni ci pal de Ha bi -
ta ção e pas sou a ser di re ta men te li ga da à
Se cre ta ria Municipal da Pes soa com De fi -
ciên cia e Mo bi li da de Re du zi da da Pre fei -
tu ra de São Pau lo.

A CPA tem como atri bu i ção ori en tar
para que a aces si bi li da de em edi fi ca çõ es,
vias pú bli cas, mo bi li á rio ur ba no, ha bi ta -
çõ es e trans por tes na ci da de de São Pau lo

seja ga ran ti da. Isto sig ni fi ca cri ar so lu çõ es
que fa ci li tem o aces so das pes so as com
de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da a to -
dos os lo cais, tais como ruas, pra ças, pré -
di os, vias e trans por tes pú bli cos. Cabe a
ela su ge rir, che car e fis ca li zar se os pro je -
tos, no vos e an ti gos, con tem plam os aces -
sos ne ces sá ri os. Para os edi fí ci os aces sí -
veis, a CPA for ne ce o “Selo de Aces si bi li -
da de”, que é fi xa do em lo cal vi sí vel ao pú -
bli co. Este selo, as sim como ou tros cri a dos
pela Se cre ta ria Municipal da Pes soa com
De fi ci ên cia e Mo bi li da de Re du zi da, exis te
para agre gar qua li da de às edi fi ca çõ es e
esta be le ci men tos.
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Ame ri cans with Di sa bi li ti es Act – ADA, U.S. Ar chi -
tec tu ral and Trans por ta ti on, Bar ri ers Com pli an ce
Bo ard. Ju lho, 1998.

Arte de Pro je tar em Ar qui te tu ra, Ernst Neu fert. Edi -
to ri al Gus ta vo Gili S/A – 11ª edi ção, 1996. 

Có di go de Obras e Edi fi ca çõ es – COE, Lei Mu ni ci -
pal 11.228/92.

Con tro le de Aces si bi li da de em Vias Pú bli cas e Mo -
bi li á rio Ur ba no. Co mis são Per ma nen te de Aces si bi -
li da de – CPA. São Pau lo. Prefeitura Municipal de
São Paulo, 2003.

Cri té ri os de Si na li za ção Di ver sos. CET/GPV/Nor -
mas. Com pa nhia de En ge nha ria de Trá fe go, São
Pau lo, 1999.

Guia de Aces si bi li da de em Edi fi ca çõ es. Co mis são
Per ma nen te de Aces si bi li da de – CPA. São Pau lo.
Pre fei tu ra do Mu ni cí pio de São Pau lo, 2002.

Guia para Re cons tru ir as Cal ça das do Cen tro e dos
Bair ros Cen trais. Pre fei tu ra do Mu ni cí pio de São
Pau lo. São Pau lo, 2002. 

Lif ting Plat forms for the Di sa bled – ISO/TC
178/WG3. In ter na ti o nal Or ga ni za ti on for Stan dar di -
za ti on – ISO, Mar ço, 1995.

Le gis la ção vi gen te (ci ta das na pá gi na 125).

Ma nu al Téc ni co de Ar bo ri za ção Ur ba na. Se cre ta ria
do Ver de e Meio Am bi en te. São Pau lo. Prefeitura
Municipal de São Paulo, 2003.

Mo bi li da de e Ci da da nia. Afon so, N. S.; Ba di ni, C.;
Gou vêa, F. São Pau lo. ANTP, 2003.

Mo bi li da de Ur ba na: de fi ni çõ es, con cei tos e es tra té -
gias. Pla no Di re tor de De sen vol vi men to Ur ba no
Am bi en tal – PDDUA. Pre fei tu ra de Por to Ale gre. In
www.por  to  a  l e  g re . r s . gov .b r / spm/1c2 .h tm,
23/10/2003.

Mu ni cí pio Aces sí vel ao Ci da dão, co or de na do por
Adri a na Al mei da Pra do. Fun da ção Pre fei to Fa ria
Lima – CE PAM. São Pau lo, 2001.

Nor mas téc ni cas (ci ta das na pá gi na 136).

NBR 9050 - Aces si bi li da de de pes so as por ta do ras de
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ROTEIRO BÁSICO 
PARA VISTORIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES

Subprefeitura

Data da visita Hora visita

Nome do agente vistor

Grupos Ambiente

Identificação da Edificação

Numero do Contribuinte Numero CCM

Endereço da Edificação

Numero Complemento

Cidade UF CEP 

Latitude Longitude

O imóvel é bem tombado ou situa-se em área próxima a bem tombado?

Qual orgão?

CONPRESP (Municipal) CONDEPHAAT (Estadual) IPHAN (União)

Representante da Edificação Função

RG do representante Telefone

Observações:

DADOS DA VISITA

r r r
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Via analisada

Largura do passeio m

Há faixa livre demarcada? m faixa de serviço? m faixa de acesso? m

A inclinação transversal  da área de fluxo de pedestre é igual ou inferior a 2%?

A inclinação longitudinal da área de fluxo de pedestres acompanha o greide da rua?

Há interferências no passeio analisado?

Observações:

PASSEIO PÚBLICO

r

r

r
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INTERFERÊNCIAS

GRELHA Identifique:

Observações:

cm

cm

CAIXA DE INSPEÇÃO Identifique:

Quanto a superfície da tampa:

Estável?

regular?

antiderrapante?

Observações:

cm cm

m

m

Guia

r
r

r
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INTERFERÊNCIAS

TELEFONE PÚBLICO Identifique:

Observações:

Guia

Guia

m

m

m

m

Cabine

m

m

PONTO DE ÔNIBUS Identifique:

Tipo:

poste

abrigo

Observações:

Abrigo / poste 
de ônibus

m

m

m

Guia

m
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INTERFERÊNCIAS

CAIXA DE CORREIO Identifique:

Observações:

m m

m

m

Guia

LIXEIRA Identifique:

Observações:

m m

m

m

Guia
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INTERFERÊNCIAS

BANCO Identifique:

Observações:

Módulo de
referência

m

m

Guia

BANCA Identifique:

Observações:

m

m

Guia
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INTERFERÊNCIAS

BANCA DE MERCADORIAS Identifique:

Observações:

m

m

Guia

FLOREIRA Identifique:

Observações:

m

m

Guia
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INTERFERÊNCIAS

POSTE DE LUZ Identifique: SEMÁFORO Identifique:

Observações: Observações:

m

m

Guia

m

m

PONTO DE TÁXI Identifique:

Observações:

m

m

m

m

Guia
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INTERFERÊNCIAS

POSTE DE SINALIZAÇÃO Identifique:

Observações:

m

m

Guia

BAIA DE VEÍCULO Identifique:

Observações:

m

m
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INTERFERÊNCIAS

VEGETAÇÃO Identifique:

Observações:

CAIXA DE FORÇA OU TELEFONIA Identifique:

Observações:

Elementos que obstruam a circulação ou vegetação inadequada

Troncos ou obstáculos aéreos

Plantas com espinhos

Planta produtora de substâncias tóxicas

Plantas com frutos ou folhas que tornem o

piso escorregadio

Raízes

m

m

Guia

Guia

m

m

r
r
r
r

r
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INTERFERÊNCIAS

OUTRA INTERFERÊNCIA Identifique:

Observações:

m

m

Guia

OUTRA INTERFERÊNCIA Identifique:

Observações:

m

m

Guia



0,5 A 1,5 CM Identifique: DEGRAU Identifique:

com chamfro sem chamfro Possui faixa de cor contrastante?

altura do degrau? m

ESCADA Identifique: Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Possui espelho vazado Degraus em leque (profundidade mais desfavorável) m

A escada não possui sinalização contrastante o corrimão não possui sinalização em Braille

o corrimão não é contínuo nos patamares não possui corrimão em ambos os lados

o corrimão não possui acabamento curvado não possui corrimão intermediário (quando for o caso)

Observações:
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DESNÍVEIS TRANSVERSAIS

m

Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

m m

m m

PlantaVista

cm

ø

m

m

cm
m

m

r

r
r
r
r

r
r
r
r

r

r r r
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RAMPA Identifique: Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Altura do desnível vencido: m Rampa em curva Raio interno: m

o corrimão não é contínuo nos patamares não há necessidade de patamar

o corrimão não possui acabamento curvado não há necessidade de guia de balizamento

o corrimão não possui sinalização em Braille não há necessidade de prolongamento do corrimão

não possui corrimão intermediário (quando for o caso) não há parede ao lado do corrimão

não possui corrimão em ambos os lados

Observações:

r
r
r
r
r

r
r
r
r

r r r

DESNÍVEIS TRANSVERSAIS

Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

cm m

Inclinação %

cm

m

m m

m
m

cm

Planta

Vista

r

m

m

ø
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Qual o tipo de revestimento do piso da área de fluxo de pedestres?

Cimento, concreto pré-moldado ou moldado in loco

Bloco de concreto intertravado

Ladrilho hidráulico

Casos especiais: Projeto piloto Plano de bairro Passeio próximo a imóvel tombado

Outros Especifique:

Características físicas do piso da área de fluxo de pedestres

estável? antiderrapante? regular?

Faixa de travessia de pedestres

Existe faixa de travessia de pedestres? não há em frente a edificação não é o caso

A faixa está uniforme, regular e visível? Especifique, se não:

Existe rebaixamento associado a travessia?

Qual a largura da rampa do rebaixamento? m Qual a altura do desnível da rampa? m

Comprimento da rampa? m Há piso tátil de alerta? Qual a largura? m

No rebaixamento de calçada há abas laterais ou qualquer outro elemento arquitetônico de transição?

Observações:

REVESTIMENTO

r
r
r
r
r

r r r

r r r

r r r
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Qual o acesso a ser analisado?

Esta entrada faz parte de rota acessível (a pessoa em cadeira de rodas e/ou com mobilidade reduzida)?

Qual a largura livre (vão luz) no acesso a ser analisado? m

ACESSO

ESCADA Identifique: Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Possui espelho vazado Degraus em leque (profundidade mais desfavorável) m

A escada não possui sinalização contrastante o corrimão não possui sinalização em Braille

o corrimão não é contínuo nos patamares não possui corrimão em ambos os lados

o corrimão não possui acabamento curvado não possui corrimão intermediário (quando for o caso)

Observações:

DESNÍVEIS TRANSVERSAIS

r r r
r
r
r
r

r
r
r

m

Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

m m

m m

PlantaVista

cm

ø

m

m

cm
m

m

r



RAMPA Identifique: Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Altura do desnível vencido: m Rampa em curva Raio interno: m

o corrimão não é contínuo nos patamares não há necessidade de patamar

o corrimão não possui acabamento recurvado não há necessidade de guia de balizamento

o corrimão não possui sinalização em Braille não há necessidade de prolongamento do corrimão

não possui corrimão intermediário (quando for o caso) não há parede ao lado do corrimão

não possui corrimão em ambos os lados

Observações:

r
r
r
r
r

r
r
r
r

r r r
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DESNÍVEIS TRANSVERSAIS

Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

cm m

Inclinação %

cm

m

m m

m
m

cm

Planta

Vista

m

m

r

ø
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DESNÍVEIS TRANSVERSAIS

0,5 A 1,5 CM Identifique: DEGRAU Identifique:

com chamfro sem chamfro Possui faixa de cor contrastante?

altura do degrau? m

PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL Identifique:

Desnível vencido: m

Possui caixa enclausurada

Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos

Possui pessoal treinado para auxílio

Possui Símbolo Internacional de Acesso

PLATAFORMA DE PERCURSO INCLINADO Identifique:

Há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20m de altura

Possui assento escamoteável

Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio

Possui sinalização visual da área de embarque e do percurso

Possui pessoal treinado para auxílio

Possui Símbolo Internacional de Acesso

Observações:

r r

r

r

r

r

r

r
r

r

r
r
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PORTA Identifique:

Qual o tipo de puxador? Qual a altura do puxador? m

Maçaneta tipo alavanca Puxador horizontal

Puxador vertical Outros Especifique:

CATRACA OU PORTA GIRATÓRIA Identifique:

Há passagem acessível alternativa à catraca ou porta giratória?

CAPACHO Identifique:

Qual a altura? m

TAPETE Identifique: Qual a

altura? m

ELEMENTOS DE ACESSO

PlantaPlanta

mmm

r
r

r
r
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CAMPAINHA Identifique: INTERFONE Identifique:

GRELHA

Identifique:

Grelha no sentido transversal ao fluxo de pedestres

SINALIZAÇÃO

Possui SIA indicando entrada acessível?

ELEMENTOS DE ACESSO

m

cm

m

r
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CORREDOR Especifique o corredor:

Qual a menor largura do corredor analisado? m

Qual o comprimento do corredor analisado? m

PISO Especifique o local:

Condições do piso: Antiderrapante Regular Estável

CAPACHO Identifique: TAPETE Identifique:

Qual a altura? cm Qual a altura? cm

GRELHA

Identifique:

Grelha no sentido transversal ao fluxo de pedestres

Observações:

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

Qual o local a ser analisado?

ELEMENTOS

r

r

r r

cm



DESNÍVEIS
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BARREIRA SUSPENSA Identifique:

Observações:

ELEMENTOS

0,5 A 1,5 CM Identifique: DEGRAU Identifique:

com chamfro sem chamfro Possui faixa de cor contrastante?

altura do degrau? m

Observações:

m

m

m

m

r r
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DESNÍVEIS

RAMPA Identifique: Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Altura do desnível vencido: m Rampa em curva Raio interno: m

o corrimão não é contínuo nos patamares não há necessidade de patamar

o corrimão não possui acabamento recurvado não há necessidade de guia de balizamento

o corrimão não possui sinalização em Braille não há necessidade de prolongamento do corrimão

não possui corrimão intermediário (quando for o caso) não há parede ao lado do corrimão

não possui corrimão em ambos os lados

Observações:

r
r
r
r
r

r
r
r
r

r r r

Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

cm m

Inclinação %

cm

m

m m

m
m

cm

Planta

Vista

m

m

r

ø
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ESCADA Identifique: Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Possui espelho vazado Degraus em leque (profundidade mais desfavorável) m

A escada não possui sinalização contrastante o corrimão não possui sinalização em Braille

o corrimão não é contínuo nos patamares não possui corrimão em ambos os lados

o corrimão não possui acabamento curvado não possui corrimão intermediário (quando for o caso)

Observações:

DESNÍVEIS

r r r
r
r
r
r

r
r
r

m
Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

m m

m m

PlantaVista

cm

ø

m

m

cm
m

m

r
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DESNÍVEIS

PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL Identifique:

Desnível vencido: m

Possui caixa enclausurada

Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos

Possui pessoal treinado para auxílio

Possui Símbolo Internacional de Acesso

PLATAFORMA DE PERCURSO INCLINADO Identifique:

Há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20m de altura

Possui assento escamoteável

Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio

Possui sinalização visual da área de embarque e do percurso

Possui pessoal treinado para auxílio

Possui Símbolo Internacional de Acesso

Observações:

r

r

r

r

r

r
r

r

r
r
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DESNÍVEIS

CIRCULAÇÃO VERTICAL

RAMPA Identifique: Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Altura do desnível vencido: m Rampa em curva Raio interno: m

o corrimão não é contínuo nos patamares não há necessidade de patamar

o corrimão não possui acabamento recurvado não há necessidade de guia de balizamento

o corrimão não possui sinalização em Braille não há necessidade de prolongamento do corrimão

não possui corrimão intermediário (quando for o caso) não há parede ao lado do corrimão

não possui corrimão em ambos os lados

Observações:

r
r
r
r
r

r
r
r
r

r r r

Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

cm m

Inclinação %

cm

m

m m

m
m

cm

Planta

Vista

m

m

r

ø
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DESNÍVEIS

ESCADA Identifique: Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Possui espelho vazado Degraus em leque (profundidade mais desfavorável) m

A escada não possui sinalização contrastante o corrimão não possui sinalização em Braille

o corrimão não é contínuo nos patamares não possui corrimão em ambos os lados

o corrimão não possui acabamento curvado não possui corrimão intermediário (quando for o caso)

Observações:

r r r
r
r
r
r

r
r
r

m
Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

m m

m m

PlantaVista

cm

ø

m

m

cm
m

m

r
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ELEVADOR Especifique:

Há serviço de ascensorista? Sim Não

Há sinalização em braille no batente Altura da sinalização? m

Há sinalização em braille na botoeira externa Há sinalização em braille na botoeira interna

Há sinal sonoro indicando subida e descida Há sistema de proteção e reabertura de porta

Há comunicação auditiva indicando o andar

Qual o tipo de porta?

Guilhotina ou pantográfica Automática Com eixo vertical acionada manualmente

Observações:

DESNÍVEIS

m

Planta

m

m m

m

m

Vista

m

m

Espelho

Botoeira interna

Dispositivo de comunicação

Área de manobra

Piso tátil de alerta
m

m

m

m

r
r
r
r
r

r
r

r r r

rr

m
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DESNÍVEIS

PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL Identifique:

Desnível vencido: m

Possui caixa enclausurada

Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos

Possui pessoal treinado para auxílio

Possui Símbolo Internacional de Acesso

PLATAFORMA DE PERCURSO INCLINADO Identifique:

Há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20m de altura

Possui assento escamoteável

Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio

Possui sinalização visual da área de embarque e do percurso

Possui pessoal treinado para auxílio

Possui Símbolo Internacional de Acesso

Observações:

r

r

r

r

r

r
r

r

r
r
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DESNÍVEIS

ESCADA ROLANTE Especifique:

Possui plataforma para cadeira de rodas (se sim, responda as seguintes)

Possui sinalização visual e tátil com instrução de uso

Possui sinalização visual, informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado

Possui dispositvo de comunicação para solicitação de auxílio por pessoas em cadeiras de rodas

Possui símbolo internacional de acesso

Possui piso tátil de alerta Largura do piso tátil de alerta? m

ESTEIRA ROLANTE Especifique:

Possui sinalização de necessidade de funcionário para assessorar pessoas em cadeiras de rodas em esteiras
com inclinação acima de 5%?

Possui dispositvo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos

Possui símbolo internacional de acesso

Possui piso tátil de alerta Largura do piso tátil de alerta? m

ROTA

Existe rota acessível para pessoas em cadeiras de rodas interligando os pavimentos de uso coletivo ou público?

Sim Não

Observações:

r
r
r
r
r
r

r
r
r

rr

r



PORTAS, JANELAS E DISPOSITIVOS

PORTAS

Nas rotas acessíveis há alguma porta com vão livre de passagem inferior a 80 cm? Sim Não

Se sim, identifique e localize:

As portas verificadas exigem resistência/esforços para abrir? Sim Não

Se sim, identifique e localize:

Nas rotas acessíveis há alguma porta de abrir com maçanetas que não sejam do tipo alavanca? Sim Não

Se sim, identifique e localize:

Há alguma porta que não possua área de aproximação? Sim Não

Se sim, identifique e localize:

PORTA VAIVÉM

Possui puxador vertical?

Sim Não

Possui visor?

Sim Não

Localize a porta inadequada:

Observações:
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m

m

m

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r



PORTAS, JANELAS E DISPOSITIVOS
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PORTA DE CORRER

Qual a altura do eventual trilho do piso da porta de correr? cm

Localize a porta inadequada:

CATRACA / PORTA GIRATÓRIA Identifique:

Há passagem acessível alternativa à catraca ou porta giratória? Sim Não

JANELAS

Há alguma janela cujo comando esteja acima de 1,20m ou abaixo de 0,40m? Sim Não 

Se sim, identifique e localize: 

DISPOSITIVOS

Na rota acessível existe algum dispositivo com comandos e/ou controles que Sim Não 
não atendam ao especificado na tabela abaixo?

Se sim, identifique e localize:

Observações:

1,20 (máx.)

1,00m

0,80m

0,60m

0,40 (mín.)

0,00m

Interruptor

Campainha 
e acionador

manual
(alarme)

Tomada

Interfone,
telefone e

atendimento
automático

Quadro 
de luz

Comando
de

aquecedor

Registro
de 

pressão

Comando 
de 

janela

Maçaneta
de 

porta

Comando 
de 

precisão

Dispositivo 
de inserção 
e retirada 

de produtos

r r

r r

r r



QUANTIDADES

Identifique:

Total de boxes masculinos

Total de boxes femininos

boxes femininos adaptados

boxes masculinos adaptados

O(s) sanitário(s) adaptado(s) está(ão) localizado(s) em rota acessível

O(s) sanitário(s) adaptado(s) está(ão) devidamente sinalizado(s)

Observações:
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SANITÁRIOS

m

m

m

Planta

m

m

Área de transferência

r
r
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PORTA

Qual o tipo de puxador? vertical outros - especifique:

Qual o tipo de porta? de correr / sanfonada / camarão pivotante

abre para fora

abre para dentro

possui maçaneta tipo alavanca

possui barra horizontal

Observações:

SANITÁRIOS

m

m

r
r
r
r
r

r r
r
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BACIA SANITÁRIA Identifique:

SANITÁRIOS

Observações

Tipo de papeleira

de embutir

de sobrepor

LAVATÓRIO Identifique:

O espelho possui inclinação de 10° Há torneira tipo alavanca ou com sensor

Observações:

m
m

m

m

m

mm

Espelho

Papeleira

Saboneteira
Barra de apoio

m

m

m m

m

mm

m

m

r r

r
r

Vista

Planta

Vista

Planta
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MICTÓRIO

Identifique:

Observações

SANITÁRIOS

CHUVEIRO Identifique:

Há ducha manual

Observações:

Banco de
apoio

m

m

m
m

m

m

m

m

m

Banco de
apoio

Área de
transferência

m

m

m m

m

m

m

m

m

r
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BANHEIRA Identifique:

Dispositivo de transferência:

Fixo Móvel Não há

Superfície da pracha para transferência é antiderrapante

O comprimento da prancha de transferência é igual à largura da cabeceira da banheira

Profundidade da prancha de tranferência? m

O fundo da banheira possui superfície antiderrapante

O misturador é do tipo alavanca

Observações

SANITÁRIOS

r
r

r
r

r

r r

m

mm

m

m m

m
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VESTIÁRIO

Identifique:

Altura da superficie para troca de roupa? m

SANITÁRIOS

Planta

m

m

m
m

m
m

mmm

Banco 
de apoio

Observações
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MOBILIÁRIO

TELEFONE

Identifique o local:

Quantos telefones públicos a edificação possui?

Quantos telefones são considerados acessíveis?

Há Símbolo 
Internacional de Acesso?

A edificação possui pelo menos 
um aparelho com amplificador 
de sinal por pavimento 

A edificação possui telefone 
com texto TDD

Observações

r

r

r

m

mPiso tátil

Planta

m

m

m

Vista



Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida  |  SMPED  |  183

BEBEDOURO Identifique o pavimento:

Quantos bebedouros no pavimento analisado?

Quantos bebedouros são acessíveis?

Altura da bica a partir do piso acabado? m

Altura do dispenser de copos? m

Área de aproximação Lateral Frontal

Altura livre inferior m

Profundidade livre de aproximação frontal m

Observações:

MESA / SUPERFÍCIE DE TRABALHO Ambiente analisado:

Total de mesas no ambiente analisado

Número de mesas acessíveis

Observações:

MOBILIÁRIO

m

m

m

r r
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MOBILIÁRIO

ASSENTOS FIXOS Ambiente analisado:

Total de assentos fixos no ambiente:

Número de assentos com espaço lateral:

Observações

Módulo de
referência

m

m
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MOBILIÁRIO

BALCÃO Identifique:

Há Símbolo Internacional de Acesso

Observações:

m

m
m

r

BILHETERIA Identifique:

Há Símbolo Internacional de Acesso

Observações:

m

m
m

r
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MOBILIÁRIO

Observações: Observações:

m

m
m

m

m

LOUSA CAMA

Ambiente analisado: Ambiente analisado:

Altura da lousa a partir do piso? m Altura da cama a partir do piso? m

Observações: Observações:

MESA OU SUPERFÍCIE DE REFEIÇÃO

BALCÃO AUTO-SERVIÇO

Ambiente analisado: Ambiente analisado:
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MOBILIÁRIO

Observações:

Observações:

MESA OU SUPERFÍCIE DE REFEIÇÃO ARMÁRIO

MESA Ambiente analisado:

Ambiente analisado: Possui portas?

Total de mesas no ambiente analisado: A projeção da porta interfere na área de circulação?

As medidas de alcance estão de acordo

Número de mesas acessíveis: com a figura abaixo?

m

m
m
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NÚMERO DE VAGAS

Identifique:

Quantas vagas possui no total?

Quantas vagas são consideradas reservadas?

Características das vagas adaptadas

largura da vaga: m comprimento da vaga: m largura da faixa adicional: m

As vagas adaptadas estão localizadas próximo ao acesso principal do edifício? Sim Não 

As vagas adaptadas estão localizadas em rota acessível? Sim Não 

As vagas adaptadas possuem sinalização vertical conforme figuras abaixo? Sim Não 

Possui sinalização horizontal adequada? Sim Não 

Possui sinalização para orientar o percurso até a localização da(s) vaga(s) acessível(is)? Sim Não

Observações

ESTACIONAMENTO

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

0,
70

0,50

0,
70

0,50
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Especifique a sala:

PLATÉIA

Total de assentos:

Espaço para pessoas em cadeiras de rodas

Número de espaços reservados:

Há sinalização na bilheteria

Há sinalização indicando localização

Os espaços PCR estão divididos nos diferentes setores

Os espaços PCR estão distribuídos em rotas acessíveis

Os espaços PCR estão localizados em local de piso plano

Os espaços PCR garantem conforto, boa visibilidade e acústica

Os espaços PCR possuem cadeira lateral para acompanhante

Observações

LOCAIS DE REUNIÃO 

Módulo de
referência

m

m

r
r
r
r
r
r
r
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Assento para pessoas com mobilidade reduzida

Número de assentos reservados:

Há sinalização na bilheteria

Há sinalização indicando localização

Os espaços PMR estão divididos nos diferentes setores

Os espaços PMR estão distribuídos em rotas acessíveis

Os espaços PMR estão localizados em local de piso plano

Os espaços PMR garantem conforto, boa visibilidade e acústica

Os espaços PMR possuem cadeira lateral para acompanhante

Assento para pessoas obesas

Número de assentos reservados:

Há sinalização na bilheteria

Há sinalização indicando localização

Os espaços PO estão divididos nos diferentes setores

Os espaços PO estão distribuídos em rotas acessíveis

Os espaços PO estão localizados em local de piso plano

Os espaços PO garantem conforto, boa visibilidade e acústica

Os espaços PO possuem cadeira lateral para acompanhante

BASTIDORES E CAMARINS

Existem camarins acessíveis?

Masculino

Feminino

Unissex

Observações

LOCAIS DE REUNIÃO 

r
r
r
r
r
r
r

r
r
r
r
r
r
r

r
r
r
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LOCAIS DE REUNIÃO 

PALCO

Está em desnível em relação à platéia? Sim Não altura do desnível: m

Há piso tátil de alerta ou barreira arquitetônica na beirada do palco largura do piso tátil: m

Há dispositivo de tecnologia assistiva para atender no palco pessoas com deficiência auditiva e visual 

Não há rota acessível ao palco

ACESSO AO PALCO

RAMPA

Altura do desnível vencido: m

Há guia de balizamento ou paredes laterais da rampa

Observações

r r
r
r
r

Piso
tátil 
de

alerta
m

mm
Planta

m
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ACESSO AO PALCO

PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL Identifique:

Desnível vencido: m

Possui caixa enclausurada

Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos

Possui pessoal treinado para auxílio

Possui símbolo internacional de acesso

PLATAFORMA DE PERCURSO INCLINADO Identifique:

Há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20m de altura

Possui assento escamoteável

Possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio

Possui sinalização visual da área de embarque e do percurso

Possui pessoal treinado para auxílio

Possui símbolo internacional de acesso

Observações:

LOCAIS DE REUNIÃO 

r
r
r
r
r

r
r
r
r

r



Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida  |  SMPED  |  193

LOCAIS DE REUNIÃO 

ACESSO AO PALCO

ESCADA Identifique:

Condições do Piso: Antiderrapante Regular Estável

Possui espelho vazado Degraus em leque (profundidade mais desfavorável) m

A escada não possui sinalização contrastante o corrimão não possui sinalização em Braille

o corrimão não é contínuo nos patamares não possui corrimão em ambos os lados

o corrimão não possui acabamento curvado não possui corrimão intermediário (quando for o caso)

Observações:

r r r
r
r
r
r

r
r
r
r

m
Piso tátil 
de alerta

Piso tátil 
de alerta

m m

m m

PlantaVista

cm

ø

m

m

cm
m

m
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LOCAIS DE REFEIÇÃO

LOCAIS DE REFEIÇÃO Identifique:

Características

Qual o total de mesas?

Quantas são consideradas adaptadas?

Possui uma faixa livre de circulação de 0,90m e área de manobra de 1,50m para o acesso as mesas?

Sim Não

Há serviço de garçom, garantindo o atendimento às mesas? 

Sim Não

Há cardápio em Braille? 

Sim Não

Observações:

r

r r

r

r r
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EQUIPAMENTOS DE AUTO-ATENDIMENTO

PAVIMENTO

Especifique o pavimento analisado:

Quantos equipamentos de auto-atendimento acessíveis existem no pavimento?

Existe pelo menos um equipamento de auto-atendimento acessível para cada tipo de serviço?

Sim Não

Área de aproximação Lateral Frontal

Características

Os controles estão localizados a 
uma profundidade de até 30cm em relação 
à face frontal externa do equipamento?

Os dispositivos de inserção e retirada de produtos 
estão localizados a uma profundidade de até 30cm 
em relação à face frontal externa do equipamento?

Os dispositivos de inserção e retirada de produtos 

possuem altura de 0,40 e 1,20m do piso

Os controles estão localizados 

a uma altura entre 0,80 e 1,20m do piso?

Observações:

r r

r

r

r

r

r r

m
m

Vista
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LOCAIS DE EXPOSIÇÃO

LOCAL DE EXPOSIÇÃO

Identifique:

Todos os elementos expostos para a visitação pública estão em locais acessíveis? Sim Não

Os títulos, textos explicativos ou similares também estão em Braille? Sim Não

Observações:

r r
r r
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LOCAIS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

PORTA Identifique:

As portas nas rotas acessíveis (incluindo sanitários e vestiários) destinadas à circulação 
de praticantes de esportes, possuem largura com vão livre mínimo de 1,00m? Sim Não

ELEMENTOS INTERNOS

ARQUIBANCADA Identifique:

Nas arquibancadas existem espaços reservados a: pessoa em cadeira de rodas

pessoa com mobilidade reduzida

pessoas obesas

Os espaços reservados a PCR e os assentos para PMR e PO estão sinalizado? Sim Não

Existe rota acessível interligando os espaços e assentos reservados 
às áreas de apresentação, incluindo quadras, vestiários e sanitários Sim Não

PARQUE OU PRAÇA Identifique:

Nas área pavimentadas, o mobiliário ou equipamentos edificados são acessíveis? Sim Não

Pelo menos 5%, com no mínimo uma, do total de mesas são acessíveis? Sim Não

Observações:

r

r

r
r

r

r
r
r

r
r

r

r r
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LOCAIS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

PISCINA Identifique:

O piso no entorno da piscina é antiderrapante? Sim Não

ACESSO Identifique:

Equipamento mecânico, ou elétrico para transferência

Não há acesso à piscina para pessoas em cadeira de rodas

ESCADA Identifique:

As bordas e degraus de acesso à água tem acabamento arredondado? Sim Não

A escada submersa possui corrimão em ambos os lados? Sim Não

Distância entre corrimãos? m

r r

r
r

r
r

r
r

m Vista

m

m
m

m

Observações:
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RAMPA Identifique:

A rampa submersa possui corrimão em ambos os lados? Sim Não

Distância entre corrimãos? m

Observações:

BANCO Identifique:

Existe área de aproximação e manobra, que não interfira na área de circulação? Sim Não

Extensão do banco? m

Observações:

LOCAIS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

m

m

m

m

m

m

Nível d’água

m

m

r r

rr

Vista
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LOCAIS DE LEITURA

LOCAL DE LEITURA Identifique:

Os locais de pesquisa, de fichários, de estudos, de terminais de consulta 
e de atendimento estão em rotas acessíveis? Sim Não

Qual a distância entre as estantes da biblioteca? m

Nos corredores, entre estantes, existe a cada 15m um espaço que permita 
manobra da cadeira de rodas, conforme figura abaixo? Sim Não

A biblioteca possui publicações em Braille, ou recursos audiosensoriais? Sim Não

O acervo é aberto ao público? Sim Não

Observações:

rr

r
r
r

r
r
r

a) Rotação de 90º b) Rotação de 180º c) Rotação de 360º

1,501,20
Ø 1,50

1,
20

1,
20
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Características do dormitório Identifique:

Qual o total de dormitórios?

Quantos são considerados acessíveis?

Os dormitórios acessíveis estão distribuídos em 
toda a edificação por todos os níveis de serviço? Sim Não

O dormitório possui pelo menos uma área que 
possibilite um giro de 360°, conforme a figura? Sim Não

A área de circulação é igual ou superior a 0,90m? Sim Não

Observações:

SANITÁRIO

Caso haja sanitário adaptado, este possui dispositivo de chamada para casos de emergência

Sim Não Não há Sanitário

Observações:

LOCAIS DE HOSPEDAGEM

0,90m min 0,90m min

0,
90

m
 m

in

0,
80

m
 m

in

1,50m min

r

r
r

r

r r r

r
r
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LOCAIS DE SAÚDE

LEITOS Identifique:

Qual o total de leitos com sanitário?

Quantos destes são acessíveis?

SANITÁRIOS PÚBLICOS

Quantos sanitários para o público existem no local?

Quantos destes são acessíveis?

Observações:
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LOCAL DE ENSINO

LOCAL DE ENSINO

Identifique:

Entrada

A entrada de alunos está localizada na via de menor fluxo de tráfego de veículos Sim Não

Áreas administrativas

Todas as áreas administrativas, áreas de prática esportivas, de recreação, 
de alimentação, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, centros de leitura e 
demais ambientes pedagógicos são acessíveis? Sim Não

Identifique as áreas inacessíveis:

Áreas complementares

Todas as áreas complementares como por exemplo: piscinas, livrarias, 
centros acadêmicos, locais de culto, locais de exposições, praças, locais de 
hospedagem, ambulatórios, bancos, são acessíveis? Sim Não

Identifique as áreas inacessíveis:

Observações:

r r

r r

r r
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PROVADORES

PROVADOR

Qual o tipo de porta do provador acessível?

de abrir com abertura para fora com abertura para dentro

de correr

giratória

vaivém

sanfonada

Observações:

r r r
r
r
r
r

m

m

m

Vista



Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida  |  SMPED  |  205

COZINHAS

COZINHAS

Existe condição de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?

Sim Não

Observações:

r r

m

m

m
m


