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PROPOSIÇÃO Nº. 103/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras,  

Senhores Vereadores, 

 

A presente indicação tem o objetivo de encaminhar ao Executivo Municipal minuta de 

Anteprojeto (anexo) visando á criação da LEI TITO MARQUES MONTEIRO FILHO, que 

INSTITUI O SELO DE ACESSIBILIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA.  

O artigo 23 da Constituição Federal afirma que é competência comum da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios cuidar da proteção e garantias das pessoas com 

deficiência e determina como dever do Estado, da família e da sociedade assegurar a essas 

pessoas os direitos à vida, ao transporte, à saúde, à educação e à acessibilidade, entre 

outros. Assim, justifica-se a presente propositura, no intento do Governo Municipal fomentar 

e fortalecer a acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

O nome da Lei tem a intenção de reforçar a importância de TITO MARQUES 

PONTES FILHO, enquanto cidadão abaetetubense, cuja luta é constante, incansável e de 

suma relevância no que se refere à busca por melhores condições de acesso e seguridade 

de direito para a pessoa com deficiência.  

Desta maneira, a construção do Projeto de Lei ocorreu no sentido de valorizar os 

estabelecimentos públicos ou privados que estiverem atuando com responsabilidade social 

nesta tão importante causa.  

Sendo a concessão do Selo de Acessibilidade como forma de valorização destes 

estabelecimentos que apresentam iniciativas merecedoras do título, e ainda, convém 

destacar que a regulamentação do Selo de Acessibilidade já acontece em várias cidades de 

nosso país  

Nesta esteira, confiante de que a presente propositura será merecedora da devida 

atenção por parte dos nobres colegas e posteriormente, da Prefeita Municipal, requeiro na 

forma regimental, depois de aprovado pelo Plenário que seja encaminhado ao Poder 

Executivo a quem compete tal ação de legitimidade da lei, projeto de lei indicativo (em 

anexo) visando a criação da LEI TITO MARQUES MONTEIRO FILHO, que INSTITUI O 

SELO DE ACESSIBILIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. 
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Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 11 de 

abril de 2022. 

 

 

JÔ DIAS 

VEREADORA – PSDB 

 

 

 

PROJETO DE LEI (INDICATIVO). 

 

LEI TITO MARQUES MONTEIRO FILHO, INSTITUI O 

SELO DE ACESSIBILIDADE, NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e a Prefeita Municipal, senhora 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho, sanciona a seguinte Lei: 

Art.1º Fica instituído, no âmbito de Abaetetuba, o Selo de Acessibilidade, com a 

finalidade de incentivar estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, a 

proporcionarem aos usuários condições de acessibilidade urbanística, de edificação, de 

transportes e digital às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 2º O Selo de Acessibilidade será disposto nas categorias “Urbanísticas”, 

“Edificação”, “Veículos de Transporte” e “Digital” e adotará as classificações “Prata” e 

“Ouro”. 

§ 1º Independentemente da categoria, o Selo de Acessibilidade classificado como 

Prata, será concedido quando o estabelecimento/entidade permitir a acessibilidade parcial 

e o Selo de Acessibilidade classificado como Ouro, será concedido quando o 

estabelecimento/entidade possibilitar a acessibilidade ampla e total às suas dependências, 

de acordo com a pontuação aferida, por meio de critérios estabelecidos em regulamento. 

§ 2º O Selo de Acessibilidade Urbanística será concedido, conforme o caso, as 

entidades públicas ou privadas responsáveis pelo planejamento e urbanização das vias 
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públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público, assim como as respectivas 

instalações de serviços e mobiliários urbanos promovendo a mais ampla acessibilidade às 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

§ 3º O Selo de Acessibilidade de Edificação será concedido, conforme o caso, a 

entidades públicas ou privadas, proprietárias ou possuidoras de edifícios de uso público, 

coletivo ou privado que tornem seus espaços acessíveis às pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. 

§ 4º O Selo de Acessibilidade nos veículos de transporte coletivo será concedido 

a empresas que cumprirem os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas 

específicas. 

§ 5º O Selo de Acessibilidade Digital será concedido aos sítios e portais da rede 

mundial de computadores (internet) que assegurem essa condição às pessoas com 

deficiência, tanto na disponibilização de conteúdo em páginas, ou em documentos 

eletrônicos, quanto o acesso às ferramentas e serviços virtuais e demais meios de 

comunicação via rede, instantâneos ou não. 

Art. 3º O Selo de Acessibilidade será concedido por iniciativa de qualquer 

Vereador ou da Mesa da Câmara, solicitação de entidade, proprietário/possuidor de 

edificação ou estabelecimento interessado, ou ainda pela prefeitura municipal; 

Art. 4º O deferimento do Selo de Acessibilidade será realizado pela Prefeitura 

Municipal através da secretaria competente que cuida da política referida neste pleito; 

seguidos os trâmites a serem estabelecidos em regulamento próprio. 

Art. 5º Todos os procedimentos relativos à concessão do Selo de Acessibilidade 

ficarão sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, ficando a Comissão 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Mulher, da Criança e do Adolescente – 

CDDPIMCA e Conselhos referentes ao assunto em pauta, passiveis de consulta e 

avaliação da concessão. 

Art. 6º Os critérios referentes à acessibilidade necessária para a concessão do 

Selo de Acessibilidade terão como diretrizes os Decretos, Leis e Normas vigentes e 

pertinentes à acessibilidade, pela ordem que segue: 

I - Lei Federal nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000; 

II - Lei Federal nº 10.048 de 08 de novembro de 2000; 

III - Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004; 

IV - Normas técnicas ABNT NBR 9050; 
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V – Especificações técnicas, diretrizes e recomendações sobre acessibilidade em governo 

eletrônico, disponíveis no Portal Governo Digital do Ministério da Economia. 

VI - demais leis, decretos ou normas vigentes. 

Art. 7º O Selo de Acessibilidade será emitido para os entes relacionados no art. 1º e 

parágrafos e terão prazo de validade de 2 (dois) anos, findo o qual deverão ser revalidados, por 

iniciativa do outorgado, ficando o mesmo sujeito à perda do Selo se quando submetida a nova 

avaliação e inspeção, não for constatada a acessibilidade, nos termos da legislação vigente. 

§ 1º Havendo alterações nas condições apresentadas pela entidade/estabelecimento 

ao tempo da concessão do Selo, deverá ser requerida a revalidação do respectivo Selo de 

Acessibilidade se for o caso. 

§ 2º O Selo de Acessibilidade poderá ser recolhido a qualquer tempo, desde que 

comprovadas quaisquer inadequações ou irregularidades com os contemplados. 

Art. 8º A concessão do Selo de Acessibilidade concede ao outorgado o benefício de 

obter 10% de desconto sob o pagamento do ISS (Imposto sobre Serviço), no ano da 

concessão do Selo. 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 04 de abril 

de 2022. 

 

JÔ DIAS 

VEREADORA – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

O conceito trazido no Inciso I, do Art. 2º da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, apresenta os mais diversos meios em que se pode promover a acessibilidade, a 

acessibilidade consiste na possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 

zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

A acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida é 

um tema que vêm crescendo na agenda pública mundial. Cada vez mais, há cobrança por 

parte da sociedade de adaptação das estruturas existentes, de modo a garantir melhor 

acessibilidade e segurança aos portadores de cadeiras de rodas, aos idosos, aos deficientes 

visuais e àqueles que apresentem quaisquer outras deficiências ou condições de mobilidade 

reduzida. 

Ao poder público cabe buscar meios de aprimorar as políticas de acessibilidade, seja 

através de leis, decretos, programas de fiscalização ou de promoção às iniciativas de 

acessibilidade. Ao poder privado, e à sociedade como um todo, cabe o cumprimento da lei, bem 

como o exercício da responsabilidade social. Seja ajudando na fiscalização ou decidindo 

consumir conscientemente, dando preferência a produtos ou serviços que tenham respeitos 

normas de acessibilidade e inclusão, cada cidadão pode fazer a sua parte. 

Neste sentido, é fundamentalmente ético, do ponto de vista de inclusão e acessibilidade 

perante à sociedade, a concessão do Selo de Acessibilidade como forma de valorização dos 

entes públicos ou privados que apresentam iniciativas merecedoras deste título. 

No que concerne o nome da Lei, a intenção é de homenagear TITO MARQUES 

PONTES FILHO, personalidade abaetetubense, cuja luta é constante, incansável e de suma 

relevância no que se refere à busca por melhores condições de acesso e seguridade de direito 

para a pessoa portadora de deficiência. 

Em face da relevância e interesse público da matéria, é solicita especial atenção dos 

nobres vereadores desta Casa de Leis, para apreciação do referido Projeto de Lei. 

 

 


