CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA
39270-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Dispõe sobre a criação de área inclusiva destinada ao

lazer e recreação de crianças com ou sem deficiência

ou

mobilidade

reduzida

e

visa

proporcionar

recreação com brinquedos adaptados.

il de Pirapora/MG aprovou e eu, Prefeito do Município de

i Municipal:

r Executivo Municipal autorizado a criar áreas destinadas ao
riféricos - a serem utilizadas de forma inclusiva por crianças

lade reduzida ou alterações sensoriais e intelectuais.

Serão

instalados brinquedos acessíveis e

adaptados,

:ação ou tratamento de reabilitação de crianças.

tos desta lei considera-se pessoa com deficiência aquela que
te, perda ou redução de sua estrutura, ou função anatômica,
:al, que gerem incapacidade para certas atividades, dentro do
o ser humano.

á oferecer acessibilidade para garantir o livre acesso de todas

ência, obedecendo aos padrões da Associação Brasileira de

jr afixadas placas indicativas com a seguinte informação:
ianças com deficiência e/ou mobilidade reduzida”.

Parágrafo único. Os brinquedos devem estar devidamente sinalizados e com uma

adequada estrutura de acesso.
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Art. 5o A instalação de brinquedos que trata o parágrafo único do art. Io poderá
ser ampliada para outras áreas do Município de Pirapora.

Art. 6o As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. T Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar convênios e
parcerias com órgãos e empresas públicas ou privadas, bem como com entidades
representativas das pessoas com deficiência, para a aquisição e implantação dos brinquedos
adaptados.

Art. 8o Os novos projetos de parques, praças e outros locais públicos, destinados à
prática de atividades de esporte e lazer, deverão ser acessíveis às pessoas com deficiência e

mobilidade reduzida, em conformidade com o disposto no artigo 4o da Lei Federal n° 10.098,

de 19 de dezembro de 2000.

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