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Lei nº  8.120,  de 09 de dezembro  de 

2009. 
 

 

 

Dispõe sobre a Política Municipal de Acessibilidade de Pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida no Município de Campos 

dos Goytacazes e dá outras providências. 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 
  

       

  

CAPITULO I 

 

Da Finalidade 

 

 Art. 1º - Esta Lei regulamenta e objetiva a inclusão de pessoas com deficiência 

e com mobilidade reduzida, de forma que todo cidadão, independentemente de suas 

limitações motoras, sensoriais ou mentais, tenha acesso as políticas de Mobilidade e 

Acessibilidade, no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes. 

 

 § 1° - Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores 

básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade 

da pessoa humana, do bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos 

princípios gerais de direito. 

 

 § 2° - As normas desta Lei visam garantir às pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais 

disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as discriminações e 

preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação do município a cargo 

do Poder Público e da sociedade. 

 

CAPITULO II 
 

Dos Princípios 

 

 Art. 2° - A Política municipal de Acessibilidade da Pessoa com Deficiência e 

mobilidade reduzida obedecerá aos seguintes princípios: 
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 I – desenvolvimento de ação conjunta do Município e da sociedade civil, de 

modo a assegurar a plena integração da pessoa com deficiência; 

 

 II – estabelecimento de mecanismo e instrumentos legais e operacionais que 

assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, 

decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico; 

e 

 

 III – respeito às pessoas com deficiência, que devem igualdade de 

oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem 

privilégios ou paternalismos. 

 

CAPITULO III 

 

Dos Beneficiários 

 

 Art. 3º - Considera-se, para os efeitos desta Lei: 

 

 I – Pessoa portadora com deficiência, a que possui limitação ou incapacidade 

para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 

 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções; 

 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 

ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz; 

 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 

visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 

quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 

que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

 

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: 

 

1. Comunicação; 

2. Cuidado pessoal; 

3. Habilidades sociais; 

4. Saúde e segurança; 

5. Lazer; e 

6. Trabalho. 
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e) deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências; e 

 

 II – pessoa com mobilidade reduzida, que tenha sido acometida por qualquer 

enfermidade degenerativa, incapacitante e incurável, ou aquela que, não se enquadrando no 

conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 

movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, 

flexibilidade, coordenação motora e percepção. 

 

CAPITULO IV 

 

Das Diretrizes 

 

 Art. 4° - São diretrizes da Política Municipal de Acessibilidade da Pessoa com 

Deficiência e com mobilidade reduzida: 

 

 I – estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da 

pessoa portadora de deficiência; 

 

 II – articular as Secretarias e Órgãos Municipais e entidades privadas para a 

implantação desta Política; 

 

 III – incluir a pessoa com deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em 

todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação 

pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habilitação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer; 

 

 IV – viabilizar a participação da pessoa com deficiência em todas as fases de 

implementação dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas; 

 

 V – ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa com deficiência, 

proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho; e 

 

 VI – garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoas com 

deficiência, sem o cunho assistencialista. 

 

CAPITULO V 

 

Da organização e gestão 

 

 Art. 5° - Fica constituído um Comitê Gestor da Política Municipal de 

Acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

 

 § 1° - O Comitê Gestor é composto pelas seguintes Secretarias e órgãos 

municipais: Secretaria de Família e Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Educação, Secretaria de Obras e Urbanismo, Empresa Municipal de Transpõe (EMUT), 

Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria de Assistência Judiciária, Fundação Cultural 

Oswaldo Lima, Fundação Municipal do Esporte e Coordenadoria de Desenvolvimento Social.  
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 § 2º - O Comitê Gestor será presidido pelo Coordenador de Desenvolvimento 

Social. 

 

 Art. 6º - Compete à Secretaria Municipal de Família e Assistência Social, a 

coordenação geral da Política Municipal de Acessibilidade de pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida com participação do Conselho Municipal para inclusão social das 

pessoas com deficiência (COMDE) e do Comitê Gestor. 

 

 Art. 7º - O Conselho Municipal para inclusão social das pessoas com 

deficiência é um órgão permanente, paritário, de caráter consultivo e fiscalizador, composto 

por igual número de representantes dos órgãos públicos da Prefeitura Municipal de Campos 

dos Goytacazes e de organizações e/ou organizações representativas da sociedade civil do 

município ligadas á área de acessibilidade. 

 

 Art. 8º - Compete ao município por intermédio do Comitê Gestor da Pessoa 

com Deficiência e Mobilidade Reduzida: 

 

 I - coordenar as ações relativas à Política Municipal de Acessibilidade da 

Pessoa com Deficiência e com Mobilidade Reduzida; 

 

 II – participar da formulação, acompanhamento e avaliação da Política 

Municipal de Acessibilidade de Pessoas com Deficiência e Mobilidade reduzida; 

 

 III – apoiar levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação dos 

portadores de deficiência, em parceria com outras secretarias; 

 

 IV – articular as Secretaria e Órgãos Municipais que compõem o conselho 

Gestor, de modo que, de acordo com sua competência cumpra a responsabilidade quanto ao 

atendimento aos portadores de deficiência;  

 

 V – articular a rede municipal de proteção da pessoa com deficiência e 

mobilidade reduzida, em conjunto com a Secretaria Municipal de Família e Assistência 

Social; 

 

 VI – articular as entidades governamentais e não-governamentais, Estaduais e 

Federais, que tenham responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de 

deficiência; 

 

 VII – zelar em conjunto com o COMDE pela aplicação das normas de proteção 

da pessoa com deficiência;  

 

 VIII – colaborar na elaboração de proposta orçamentária no âmbito da 

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, a ser inserida no Plano Plurianual de 

Governo, como meio de concretizar as ações da política de Acessibilidade;  

 

 IX – promover no prazo de até 90 (noventa) dias a 1ª Conferencia Municipal 

para a inclusão social da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. 
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 Parágrafo único. As Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Obras e 

Urbanismo, Empresa Municipal de Transpõe (EMUT), Trabalho e Renda, Assistência 

Judiciária, Fundação cultural Oswaldo Lima e Fundação Municipal do Esporte deverão 

elaborar proposta orçamentária no âmbito de suas assistências, visando o financiamento de 

programas municipais compatíveis com Política municipais de Acessibilidade da Pessoa com 

Deficiência e com Mobilidade Reduzida. 

 

CAPITULO V 

 

Das ações Governamentais 

 

 Art. 9° - Na Política de Acessibilidade de Pessoas com Deficiência e 

mobilidade reduzida no Município de Campos dos Goytacazes, são respectivamente 

competências das secretarias: 

 

 I – Secretaria Municipal de Família e Assistência Social: 

 

a) prestar atendimento prioritário e adequado à pessoa com deficiência e mobilidade 

reduzida, desenvolvendo ações, programas e projetos voltados para satisfazer as 

necessidades básicas do deficiente, mediante participação das famílias, da sociedade e 

de entidades não-governamentais; 

 

b) estimular a criação de incentivos e de atendimento ao deficiente, como centros de 

prestação de serviços especiais e núcleos de atendimentos em localidades afastadas; 

 

c) promover palestras, seminários, simpósios e encontros de forma a tratar de assuntos de 

relevância para política em questão, bem como a prestar informações e 

esclarecimentos sobre as assistências prestadas pelo Município; 

 

d) promover e apoiar ações de capacitação e especialização de recursos humanos, cujas 

atividades estejam ligadas ao atendimento, acessibilidade e inclusão social da pessoa 

com deficiência; 

 

e) reunir informações sobre pessoas com deficiência, a partir de inquéritos censitários e 

pesquisas amostrais, para subsidiar novas políticas e planos de governo destinados a 

este segmento populacional; 

 

 II – Secretaria Municipal de Saúde:  

 

a) propor e incentivar a realização de campanhas visando a prevenção de deficiências, 

tanto sob o ponto de vista das condições de saúde publica quanto da prevenção de 

acidentes domésticos; 

 

b) articular a rede de serviços municipais hierarquizados em crescentes níveis de 

complexidade, voltada ao atendimento à saúde e a reabilitação da pessoa com 

deficiência, articulada com os serviços sociais, educacionais e com o trabalho; 

 

c) garantir o acesso da pessoa com deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos de 

seu adequado tratamento sob normas técnicas e padrões de conduta apropriadas; 
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d) proporcionar o atendimento domiciliar de saúde ao portador de deficiência grave não 

internado; 

 

e) promover incremento de programas de saúde voltados para a pessoa com deficiência, 

desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a inclusão social; e 

 

f) prestar assistência integral a saúde e reabilitação destas pessoas garantindo a 

concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais 

equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de 

independência e inclusão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. 

 

 III – Secretaria Municipal de Educação: 

 

a) promover oferta, obrigatória e gratuita, da educação inclusiva em estabelecimentos 

públicos de ensino; 

 

b) viabilizar o acesso do aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos 

demais educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de 

estudos; 

 

c) garantir educação inclusiva por meio de equipe multiprofissional, com a adequada 

especialização e orientações pedagógicas individualizadas; 

 

d) promover a capacitação e especialização dos profissionais na área de educação de 

,modo que tais professores estejam preparados para receber e educar as crianças com 

deficiência; e  

 

e) oferecer recursos instrucionais apropriados como, material pedagógico e 

equipamentos, para melhorar adaptação dos alunos deficientes. 

 

 IV – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo: 

 

a) deliberar sobre a execução e fiscalização de reformas, aprovação de projetos. 

Legalização de obras, licença para construção, exigindo a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART; 

 

b) exigir na análise e aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos, o cumprimento 

das normas de acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, nos 

termos do decreto n° 5.296, de 02/ 12/ 2004 e das normas técnicas da ABNT; 

 

c) condicionar a emissão dos Alvarás para construção, Habite-se, bem como outras 

licenças municipais associadas às atividades de engenharia, arquitetura e agronomia ao 

cumprimento das normas de acessibilidade; e 

 

d) embargar, mediante relatório circunstanciado, a obra em situação irregular. 

 

 V – Empresa Municipal de Transporte (EMUT): 
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a) promover ações na rede viária e nos sistema de transporte, para a mobilidade e 

acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

 

b) estabelecer, implantar e fiscalizar a aplicação de normas de remoção de barreiras e de 

obstáculos nas vias publicas próximas do acesso ao transporte público; 

 

c) providenciar para que a frota de transporte coletivo público operante no município, 

seja gradativamente substituída ou adaptada no prazo estipulado de forma a permitir o 

acesso e transporte, com segurança, seguridade e conforto das pessoas com 

deficiência; e 

 

d) instituir a regulamentação para circulação, parada e estacionamento de veículos e 

implantar a respectiva sinalização de transito, compatível com a segurança e as 

necessidades da circulação e acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida. 

 

 VI – Secretaria Municipal de Trabalho e Renda: 

 

a) realizar a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ou sua 

incorporação ao sistema produtivo; 

 

b) promover cursos profissionalizantes de modo a capacitar a pessoa com deficiência 

para o mercado de trabalho; 

 

c) intermediar com as empresas a inserção laboral, viabilizando a contratação das 

pessoas com deficiência para prestação de serviços; 

 

d) incentivar a comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de 

habilitação profissional de adolescente e adulto portador de deficiência. 

 

 VII – Secretaria Municipal de Assistência Judiciária:  

 

a) prestar atendimento de forma prioritária aos portadores de deficiência; 

 

b) criar núcleos especiais de assistência aos portadores de deficiência, de forma a prestar 

informações e esclarecimentos a respeito dos seus direitos e ingressar com ação 

judicial quando esses direitos forem violados; 

 

c) realizar eventos e palestras com o objetivo de esclarecer aos portadores de deficiências  

interessados sobre seus direitos de leis ligadas ao assunto;e 

 

d) articular com os órgãos de fiscalização federais o cumprimento de legislação, que 

garante o preenchimento de dois a cinco por cento de cargos, com pessoas deficientes 

em empresas com cem ou mais empregados. 

 

 VIII – Fundação cultural Oswaldo Lima: 

 

a) promover o acesso da pessoa com deficiência aos meios de comunicação social; 
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b) estimular a participação da pessoa com deficiência em concursos de prêmios nos 

campo das artes e das letras, cursos de dança, teatro e similares; 

 

c) incentivar exposições, publicações, representações e apresentações artísticas de 

pessoas com deficiência; e  

 

d) propiciar a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida o acesso aos locais e eventos 

culturais. 

 

 IX – Fundação Municipal de Esportes: 

 

a) incentivar a pratica desportiva formal e não-formal como direito de cada um e o lazer 

como forma de promoção social; 

 

b) estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas entre a pessoas 

com deficiência; e  

 

c) promover a inclusão do deficiente em atividades desportivas e assegurar a 

acessibilidade às instalações dos estabelecimentos de atividades desportivas. 

 

 Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 09 de dezembro de 2009. 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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