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LEI N° 020/2011
DE 14DE DEZEMBRO DE 2011

"Determina a disponibilidade de cadeiras
de rodas para pessoas com deficiência e
idosos, nas instituições que especifica e dá
outras providências"

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Senhor Presidente em
conformidade com o art." 146 do Regimento Interno desta Casa, sanciona a
seguinte Lei, de autoria do senhor vereador Raimundo Cezar Souza/PSD.

Artigo 1° - Determina a disponibilidade de cadeiras de rodas para pessoas com
deficiência e idosos, nas instituições que especifica:

Artigo 2° - As agências bancárias, agência dos correios, casa lotérica e os órgãos
públicos municipais estaduais e federais, instalados no município de Poço
Verde, ficam obrigados a disponibilizar cadeiras de rodas, para o transporte de
pessoas com deficiência ou maiores de sessenta e cinco anos que apresentam
alguma dificuldade de locomoção.

Artigo 3° - As agências bancárias, agência dos correios, casa lotérica e os órgãos
públicos municipais estaduais e federais, instalados no município de Poço
Verde, deverão efetuar o atendimento das pessoas mencionadas no art.? 1°, em
locais de fácil acesso à utilização das cadeiras de rodas, bem como, afixar na
entrada dos prédios aviso sobre a existência da disponibilidade das cadeiras de
roda.

Artigo 4° - O descumprimento do disposto às disposições contidas nesta Lei
acarretará ao infrator o pagamento de multa e demais sanções determinadas pelo
Poder Executivo.

Artigo 5° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.

Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas todas as disposições que lhe sejam contrárias.
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Gabinete da Presidência, em 14 de dezembro de 2011.

Gilt:n Salttos do R;;;r,.io
Presidente

Lei promulgada no Poder Legislativo,
art: ° 146, §8°, do Regimento Interno


