CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI N.°
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/ 2016

Determina a obrigabniedade dos
predios residenciais, comerciais,
riblicos e privados, a disponibilizarem
aos usuirios e condominos cadeira de
descidas pelas escadas.

Art. 1° - Ficam obrigados os predios residenciais, comercias, pablicos e
privados corn tras ou mais andares, a manter a disposicao dos condominos e
usuarios, cadeira de descida pelas escadas por sistema de correias ou
tecnologia similar que nao gere impactos no processo de descida,
possibilitando a saida das pessoas corn deficiencia e/ou mobilidade
reduzida, em casos de impossibilidade da utilizagao do elevador.
§1° - A cadeira para descida de escadas devera ficar proximo as escadas de
emergencia, em local de facil acesso.
§2° - Na contagem dos andares, o tOrreo conta como urn andar.
Art. 2° - A quantificagdo dos equipamentos devera atender as normas
abaixo:
I - As casas de shows e eventos deverao ter uma cadeira de descida de
escadas para cada 300 (trezentas) pessoas, observando a capacidade
maxima de lotagdo.
II - Os centros comerciais, shoppings centers e escolas, deverao
disponibilizar 1 (uma) cadeira para cada 300 (trezentas) pessoas circulantes
seu horario de pico.
HI - Os condominios residenciais deverao ter 1 (uma) cadeira para cada 3
(tres) andares, que deverao ser instaladas em andares alternados.
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IV- Os condominios comerciais e repartigoes pUblicas deverao ter 1 (uma)
cadeira por andar para cada 80 (oitenta) pessoas por andar, incluindo-se
empregados, servidores e visitantes por andar, em horario de maior
movimento.
V - Os hoteis deverao disponibilizar 1 (uma) cadeira por andar, considerando
a quantidade de urn equipamento para ate 80 (oitenta) h6spedes e
funcionarios locados por andar.
VI - Para os hospitais as cadeiras deverao ser quantificadas para um total de
70% do corpo efetivo de profissionais por andar, considerando-se o horario
de maior circulagao de pessoas.
Art. 3° - A cadeira clever& permanecer em bom estado de conservagao,
avaliado pelo corpo de bombeiros, atestando seu born funcionamento e
seguranga.
Art. 4° - 0 equipamento devera atender os seguintes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

A cadeira devera ter sistema de fixagao de cabega, tronco, abdomen e
pernas;
Devera possuir capacidade de carga de pelo menos 180kg, peso de ate
13kg, altura maxima de 130 cm e largura de ate 55 cm;
Poder ser operado na descida por uma Unica pessoa, alem do
transportado;
Caso o equipamento tambem possa ser carregado para a subida de
escadas, podera pesar ate 15kg. No caso da subida, podera ser
operado por 2 pessoas.

Art. 5° - A cadeira a dispensada em predios cujas escadas sejam em curva,
nao atendendo a NORMA ABNT 9050.
Art. 6° - Para os predios construidos apps a publicagao desta lei, o HABITESE, somente sera expedido apos comprovarem a disponibilidade das cadeiras
de evacuagao para escadas.
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Art. 7° - 0 Alvara de Funcionamento e o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros, ou suas renovacOes somente poderao ser expedidos com a
disponibilidade destes equipamentos.
Art. 8° - 0 prazo para aquisicao e disponibilizacao da cadeira de evacuacao
pelas escadas sera de 120 dias da publicacao desta lei.
Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Belo Horizonte, 22 de marco de 2016.

VereadorIfeonardo attos

JUSTIFICATIVA

A todo cidadao é assegurado constitucionalmente a garantia da integridade
Fisica e moral, correspondendo dever do Estado a adocao de medidas que
visem garantir a seguranca.
A disponibilizacao pelos predios/condominios das cadeiras de descida pelas
escadas sera uma forma de garantia de saida rapida para as pessoas nos
casos de impossibilidade de utilizacao dos elevadores.
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Normalmente ocorrem casos de falta de energia, quebra do elevador ou
mesmo caso mais grave, tal como incendio, e nesse caso os elevadores nao
podem ser utilizados, o que impede que as pessoas que tenham dificuldade
de locomogao ou deficiencia saiam dos predios de forma rapida e segura.
Assim, considerando que o equipamento de descida de escadas sera uma
forma de garantia de saida rapida para as pessoas corn deficiencia ou
mobilidade reduzida dos predios, e considerando que a todos é garantido o
direito a seguranga, e considerando a grande relevancia social do presente
projeto de lei, pego aos nobres pares a apreciagao deste projeto e sua
aprovagdo, o que, sem sombra de dtividas, contribuird para promover mais
dignidade e seguranga para a pessoa com mobilidade reduzida e deficiencia,
em nosso Municipio.

Belo Horizonte, 22 de margo de 2016.
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