
                
                 
 
 

LEI DECRETADA NA SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017  
Cópia extraída de fls. 72/73 do processo 

(PROJETO DE LEI Nº 103/17) 
(VEREADORES RICARDO TEIXEIRA – PROS E TONINHO VESPOLI – PSOL) 

 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
construção de rampas de acesso do 
passeio à soleira de entrada de pontos 
comerciais, industriais e de serviços, e 
dá outras providências. 

 
 

Faço saber que a Câmara, em sessão de 13 de dezembro de 
2017, decretou a seguinte lei: 

 
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços 

são obrigados a construir rampas de acesso do passeio à soleira de entrada, a 
fim de permitir o trânsito de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Parágrafo único. A presente lei aplica-se às edificações novas e às 
existentes, além das já descritas no Decreto Municipal nº 45.122, de 12 de 
agosto de 2004, que consolidou as Leis nº 11.345, de 14 de abril de 1993, nº 
11.424, de 30 de setembro de 1993, nº 12.815, de 6 de abril de 1999, e nº 
12.821, de 7 de abril de 1999. 

 
Art. 2º As rampas poderão ocupar o desnível entre o logradouro 

público e a soleira de entrada dos estabelecimentos, com larguras máxima de 
1,20m (um metro e vinte centímetros) e mínima de 90 cm (noventa 
centímetros), e inclinação até a máxima admissível na NBR 9050 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou outra que vier a substituí-la. 

 
Art. 3º Quando os terrenos tiverem acentuado desnível em 

relação ao logradouro público, as rampas exigidas no art. 1º poderão dar acesso 
à edificação em qualquer pavimento, desde que tenha rota acessível vinculada 
ao pavimento térreo. 

 
Art. 4º As edificações existentes terão prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias, a partir da publicação desta lei, para se adaptarem. 
 
Art. 5º O descumprimento das normas estabelecidas nesta lei 

acarretará aos infratores multa de R$10.000,00 (dez mil reais). 
Parágrafo único. A multa prevista no “caput” deste artigo será 

atualizada anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
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IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, 
será aplicado outro que venha a substituí-lo. 

 
Art. 6º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de São Paulo, 14 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 

MILTON LEITE 
Presidente 
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