
L E I  N.º  1 2 3 4 

 
 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 
PROMOVER O REBAIXAMENTO DE MEIOS FIOS E/OU 
GUIAS, CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO 
PARA POSSIBILITAR LOCOMOÇÃO DAS PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICO-MOTORA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNÍCIPIO DE 
RENASCENÇA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO 
MUNICIPAL, JOSÉ KRESTENIUK, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Público Municipal obrigado a promover o rebaixamento 
de meios-fios e/ou guias com rampa acessível em pontos estratégicos das vias 
públicas municipais, nas travessias sinalizadas ou não destinadas a pedestres, 
de tal forma que possibilite a ampla locomoção dos portadores de deficiência 
físico-motora, a todos os passeios, calçadas, praças, vias, parques, jardins e 
demais espaços de uso público ou coletivo, no prazo de 6 (seis) meses da 
publicação desta Lei.  

 

Parágrafo único. A programação e execução de rebaixamentos de meios-fios 
e/ou guias deverá priorizar as indicações dos órgãos técnicos competentes da 
Administração Municipal e os pedidos oriundos das pessoas com deficiência 
físico-motora ou de suas entidades representativas. 

 

Art. 2º – Os prédios públicos ou privados destinados ao uso público ou coletivo, 
assim como os estabelecimentos comerciais situados no Município de 
Renascença, deverão construir rampas de acesso ou de alguma forma adaptar 
a estrutura física já existente, de modo a possibilitar o acesso das pessoas 
portadoras de deficiência físico-motora, no prazo máximo de 12 (doze) meses 
da publicação desta Lei. 

Parágrafo único. As construções de rampas de acesso deverão ser construídas 
em material antiderrapante ou semelhante, de modo a evitarem acidentes e 
quedas. 

 



Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o estabelecimento 
particular infrator às seguintes penalidades: 

 

I – notificação de advertência para construir a rampa de acesso ou adaptar 
estrutura física já existente no prazo de 30 (trinta) dias, na primeira infração; 

II – multa, com graduação correspondente a gravidade da infração e a 
condição econômica do infrator, nunca inferior a 05 (cinco) Valores Básicos de 
Referência (VBR) do Município, importância que será revertida ao Poder 
Executivo Municipal para custeio de futuras obras assistenciais; 

 

III – multa triplicada, após a segunda notificação; 

 

IV – cassação do Alvará de Localização e Funcionamento após a terceira 
infração, até regularização da situação.  

 

Art. 4º - A execução dos rebaixamentos previstos nesta Lei pelo Poder Público 
não interfere na responsabilidade dos proprietários de imóveis quanto à 
execução e manutenção do passeio público. 

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 

Art. 6º – O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que 
couber, de forma a garantir sua plena execução e fiscalização. 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em sentido contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 21 de dezembro de 2011. 

 

 

 

JOSÉ KRESTENIUK 

Prefeito Municipal 

 

 


