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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4475 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999 
Dispõe sobre a adaptação e a acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiências (PPDs) aos 
Edifícios Públicos, Logradouros Públicos, Vias 
Públicas, Mobiliários e Equipamentos Urbanos 

NILSON COSTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1 º -

Parágrafo Único -

Artigo 2° -

Artigo 3° -

Compete ao Município através das Secretarias de Planejamento e de Obras 
proporcionar, fiscalizar, facilitar, garantir e construir adequadamente a 
acessibilidade ao meio físico urbano às pessoas portadoras de deficiências 
(PPDs) e na aprovação dos projetos de parcelamento do solo urbano de 
construção e reforma de quaisquer Edifícios Públicos, Logradouros 
Públicos, Vias Públicas, Mobiliários e Equipamentos Urbanos ficando 
condicionada ainda à observância da norma NBR 9050 de setembro de 
1994 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - ou da norma 
mais atualizada, além das exigências do Código de Obras do Município, 
instituído pela Lei Municipal nº 2371, de 1982, e de acordo com o 
disposto no artigo 227, parágrafo 1 º, inciso II, e parágrafo 2°, combinado 
com os artigos 23, inciso II, 24 e 244 da Constituição Federal. 

A construção ou adaptação a que se refere o "caput" deste artigo inicial 
deve abranger a todos os espaços em que seja previsto, a presença ou 
passagem do público e também fica estendido aos citados nos incisos 
abaixo: 

1 - Edifícios Públicos e de uso Público: os de uso dos órgãos da 
administração Federal, Estadual, Municipal e os de frequência do público 
em geral. 
II - Logradouros Públicos: praças, parques e os bosques urbanos. 
III - Vias Públicas: avenidas, ruas, travessas, viadutos, pontes, calçadas e 
passarelas. 
IV - Mobiliários e Equipamentos Urbanos: as cabines telefônicas ou 
telefones públicos, caixas do correio, bancos de assento, mesas, balcões e 
os bebedouros d' água. 

Os órgãos do Poder Público Municipal atenderão, de forma prioritária, 
oferecendo a acessibilidade às PPDs, aos Idosos e às Gestantes e serão 
afixadas em local visível ao público todas informações sobre o 
atendimento prioritário. 

Nos Edifícios Públicos, Edifícios de Uso Público, Edificios Comerciais e 
os de Prestação de Serviço de atendimento ao público em geral oferecerá a 
acessibilidade com a instalação de rampas, elevadores ou máquinas 
transportadoras de cadeira de rodas, ou outro meio de atendimento as 
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Artigo 4° -

Parágrafo 1 º -

Parágrafo 2º -

Parágrafo 3° -

Parágrafo 4 º -

Artigo 5° -

Artigo 6º -
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PPDs, tais como corrimão nas rampas e nas escadarias, adaptação ou a 
construção adequada de sanitários e a reserva de espaços para as cadeiras 
de rodas para uso das PPDs. 

Nas Vias Públicas e nos Logradouros Públicos Municipais, o Poder 
Público Municipal reali.zará o rebaixamento de guias, sarjetas, e canteiros 
centrais, construindo rampas em todas as esquinas e nas faixas de 
pedestres do Município de Bauru com a finalidade de possibilitar o 
trânsito de cadeiras de rodas e instalará mobiliários adaptados para as 
Pessoas Portadoras de Deficiências. 

Não poderão ser instaladas cabines telefônicas, bancas de jornais, barracas 
ou qualquer outro mobiliário urbano junto ao rebaixamento previsto nesta 
lei. 

As cabines telefônicas, bancas de jornais, barracas ou qualquer outro 
mobiliário urbano previamente instalado junto ao rebaixamento, serão 
transferidos para outro local, se prejudicar o acesso das Pessoas Portadoras 
de Deficiências àquela via. 

Quando a adaptação e o rebaixamento das guias, sarjetas e canteiros 
centrais apresentarem dificuldades incontornáveis para sua implantação 
em razão da existência de poços de visita de serviços públicos (boca-de
lobo ), ou outro mobiliário irremovível e quaisquer outras dificuldades 
existentes nos locais aqui citados, a questão será encaminhada ao órgão 
técnico competente que procederá a adaptação necessária. 

Para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo o Poder Público 
Municipal terá o prazo de 12 (doze) meses a contar da data de 
promulgação desta lei para efetuar gradativamente as reformas e 
adaptações dos locais priorizados neste parágrafo e que são: 
1 - Terminais Rodoviários, Ferroviários e Aéreos. 
II - Serviços Educacionais. 
III - Postos de Saúde e Serviços de Assistência à Saúde. 
IV - Praças, Parques, Bosques Urbanos e Centros Culturais. 
V - Região Central da Cidade. 

Nas calçadas da região central da cidade, nos centros de comércios e nas 
principais Vias Públicas da zona urbana será gradativamente obrigatória a 
instalação de pista-guia ou pista-tátil, sinais sonoros e sinais luminosos em 
todas as esquinas e nas faixas de pedestres para o uso das Pessoas 
Portadoras de Deficiências Visuais e das Pessoas Portadoras de 
Deficiências Auditivas. 

Em todos os locais dotados com as adaptações contidas nesta lei será 
obrigatório a colocação do Símbolo Internacional de Acesso - S.I.A. de 
acordo com a Lei Federal nº 7405 de 12/11/85 e também dotado co 
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Artigo 7º -

Artigo 8º -

Artigo 9° -

Artigo 10 -

Artigo 11 -
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linguagem Braile para o uso das Pessoas Portadoras de Deficiências 
Visual. 

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa e do Deficiente em colaboração 
com as entidades das PPDs e dos Idosos deverão participar da 
implementação desta lei fiscalizando os padrões de rebaixamentos e as 
adaptações das áreas PRIORIZADAS no Artigo 4°, Parágrafo 4°, Incisos 
I, II, III, IV e V, e demais áreas. 

Todos os editais de licitações para as construções, reformas e 
pavimentações ou recapeamentos realizados no Município de Bauru 
deverão incluir ou citar os eventos desta lei. 

Nenhum projeto ou planta será aprovado pela Secretaria Municipal de 
Planejamento se não preencher os requisitos estabelecidos nesta lei. 

A presente lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário, em especial as Leis nº 3111 de 30/10/89 e 3489 
de 21/09/92. 

MARIA HELEN~IGITANO 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e da Prefeitura, na mesma data. 
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