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LEI N. 3.888, I>E 20 OE DEZF.MBRO JJJ:: 2017. 

"Oispôc sohrc a obríg.iloricd111lc de Supermercado~ e 
Cc11tros Comcrcfais, oferecerem cndeirns de rodas purn uso 
por pcssons com neccssidmks especiais, mohilidudc 
t"c<huidu, 110 fl mbito do 111m1icl11io de S11nh1 Luzia." 

O Povo cio Município de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, por seus rcpre~ntante:-. legais. 

aprova, e eu, Prefeito 1JJ1crino, em seu nome, sanciono e promulgo a scguimc lei: 

Arl. 1°. Os supem1ercados e centros mmerciais, com área superior a 81~) 1112 (oitocentos metros 

quadmdos), são obrigados a oferecerem cquipilmCntos facilitadores de locomoção pessoal , do lipo 

cadeiras de rodas niio motorizadas do1a1las de ces lo acondicionatlnr uimpra~. parn uso por 

pes~oa:; com deficiÇncia e cum mobilidade n:dut.itla, no âmbito municipio dé Smila Lu:i: ia. 

§1°. Para os fins previstos nesle artigo, entende-se por área, dos hipermercados e 

supermercados, u 6n:a de venda, na qual há a circulaçfto do consumidor. 

§2°. A quantidade e o tipo do cc111ipamcnlo J'acililmlor de lowmoçf10, oferecidos aos clientcc na 

lonna desu1 lei, devem ser proporcionais ao tanurnh<l tio t:lttabelccimcnro comercial obscrvantki

sc: 

l - estabelecimento com área de 800 m2 (oi tocentos melros quadrados) a 2.500 m2 mil e 

t1uinbentos n1ctros quadrados): l (uma) cmkim d1: rodas não motorizada: 

TI - estabclccimenlo com área acima de 2500 m2 (dois mil e quinhcnlos metros 4uadradO$) a 

4.500 m2 (quatro mil e quinhentos metros quadrados): 2 (duas) cadeirn~ de rt11hL~ niio moto1izadas; 

Ili - estabclccimcnlo co1u {1rea acima tlc 4500 m2 (quatro mil e quinhentos melro' 

quadrndus): 3 (trêl;) cadcirn.<; de rodas não motorizadit\. 

Arl. 2°. Os centros comerciais, com úrca superior a 800 m2 (oitocentos metro~ quatlrlillrn.). ,;,o 

obrigado~ a oJcreccrcm equipamentos füclliludorc" de locomoção pc~oal, do lipo cadeiras de 

rodas motorizadas e/ou não motorizadas. pim1 uso por pessoas com mobilithule 

reduzida, no âmbito do município de Santa Lu:.:ia. 
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Art. 3°. A utilização dos equipamentos facilitadores de locomoção é re,trita à área do 

estabelecimento comercial u às pc~soas hcncl1ci6rias desta l..:i. 

Art. 4°.0s estabt:lceimcnto~ de que trilia esta lei deverão afixar, pró)(imo aos 

estncionamento~ rcscrv11dos às pessoas co111 11ecc<.sidadc<. espcciuis e nas porta' de c11lrada, 

canU1.es ou placus imlic:aúva~ dor. locais em lllle as e<1dci111s de mdas podcriío ser rctimda~ e 

devolvidas após o u:;o. 

§1°. Os cquipameutos focilitudorc~ de Jocmnoçito devem permanecer em lo..:al de fáci l accs.~o às 

pc~:;oas com m:ccs.sitlades ~pcciab. 

*2.º.0<. estabelecimentos dcverí10 lll(Ulter funcionúrio~ t1!!inados na opemção dos 

equipamentos facilitadorel; de l1X.vm0<,'iío pc.<;:,0al, para efeito de instrução aos clientes e usuarios 

sobre o foncionamento do equipnmenlo e auxílio às pei.soas com necessidade~ especiais na 

reulizaçito de <.uas compras, quando nccc~sário. 

Art. 5°. É fixado o pra:1.o de 60 (scs~euta) di;is, contados da data de publicação desta lei, para a 

aquisição e dii.ponihilizaçiio das cndeiras de rodas aos clientes, pelos cstuhdccimcnit~~ 

comerciais. 

Art. 6°. O Poder Executivu rcgulamenl;mí esta lei, no qul.! couher. 

Art. 7°. F.sta lei entra em vigor na data de sua publicação. · ~-releltura Municipal Je Santa l~ia 
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Mu niclpi() de Sunta Luzia, 20 de detemhro de 2017. lllOME _..Carla Rybia da C. Oias 

tl) '~'"'::i:~, 
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