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PORTARIASLEIS ORDINÁRIAS

LEI Nº 10.447, DE 08 DE ABRIL DE 2010.

OBRIGA A INSTALAÇÃO DE RECIPI-
ENTES COM ÁLCOOL GEL ANTI-SÉP-
TICO OU PRODUTOS SIMILARES, NOS
ESTABELECIMENTOS QUE MENCIO-
NA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os estabelecimentos Privados que
prestam serviços ao público, ficam obriga-
dos a instalar ou disponibilizar recipiente
abastecido com álcool gel anti-séptico ou
outro produto similar, para higienização das
mãos dos usuários, clientes e funcionários.

§ 1º Os recipientes abastecidos com o pro-
duto deverão ser instalados nos lugares de
maior circulação de pessoas, de fácil
visualização e acesso, bem como em núme-
ro suficiente para atender à demanda do res-
pectivo estabelecimento, e, que atendam
também às necessidades dos portadores de
deficiência.

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput
deste artigo deverão afixar em local visível,
placas alusivas que possuem recipientes com
álcool gel ou outro produto similar para
higienização das mãos dos usuários, clien-
tes e funcionários.

I - As informações deverão conter, obriga-
toriamente, os itens constantes do Anexo
Único, parte integrante da presente Lei.

II - As placas informativas deverão conter
as seguintes especificações:

a) a metragem mínima de 21 X 29,9 cm;

b) ser escrito com o formato de letra Arial
Black, tamanho de fonte 30 (trinta);

c) fonte de cor preta e fundo de cor branca.

Art. 3º A observância das disposições
estabelecidas na presente lei são de respon-
sabilidade exclusiva de cada estabelecimen-
to.

Art. 4º Os estabelecimentos privados que
vierem a descumprir o disposto nesta Lei
ficam passíveis das seguintes sanções ad-
ministrativas, de forma alternada ou cumu-
lativamente, a ser definidas por ato do Po-
der Executivo:

I - advertência;

II - multa no valor de R$ 400,00 (quatro-
centos reais), reajustada pelo indexador ado-
tado pela municipalidade;

III - multa equivalente ao dobro do valor da
anterior em caso de reincidência;

IV - suspensão do alvará de funcionamento
do estabelecimento até que se faça sanar a
infração.

Art. 5º Os estabelecimentos atingidos por
esta norma, deverão adequar-se aos manda-
mentos impostos no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da publicação desta lei.

Art. 6º Para os estabelecimentos públicos
que já disponibilizam o produto, torna ofi-
cial sua instalação.

Art. 7º Esta Lei poderá ser regulamentada
para garantir sua fiel execução.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Uberlândia, 08 de abril de 2010.

Odelmo Leão
Prefeito

Autor do Projeto: Vereador Adriano Zago
FG/PGMNº  2603/2010.

LEI Nº 10.448, DE 09 DE ABRIL DE 2010.

ALTERA A LEI Nº 9.865, DE 18 DE JU-
NHO DE 2008, QUE �INSTITUI O CER-
TIFICADO DE ACESSIBILIDADE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.�

O PREFEITO MUNICIPAL,
Faço saber que a Câmara Municipal decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Altera o artigo 1º e parágrafo único
da Lei nº 9.865/08, que passam a vigorar
com as seguintes redações a seguir:

�Art. 1° Fica instituído o �Certificado de
Acessibilidade� a ser concedido pela Câma-
ra Municipal de Uberlândia, na forma desta
lei, às pessoas físicas e jurídicas, que de-
senvolvam ações diferenciadas e de desta-
que, que assegurem o direito à acessibilida-
de de pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Os profissionais, autores
dos projetos arquitetônicos e de engenha-

ria, cujas empresas foram selecionadas para receber o �Certificado de Acessibilidade�,
serão agraciados com diploma de honra ao mérito em acessibilidade.� (NR)

Art. 2º Fica alterado o caput do artigo 2º e acrescido o inciso VI da Lei nº 9.865/08 com a
seguinte redação:

�Art. 2º A concessão do �Certificado de Acessibilidade� será feita pela Câmara Municipal
de Uberlândia, após análise de uma Comissão Julgadora especialmente constituída para
este fim, que terá como membros, representantes indicados dos seguintes órgãos:
...
VI - Promotoria Especializada da Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos
Idosos.� (NR)

Art. 3º Altera o parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 4º, do artigo 2°, da Lei nº 9.865/08,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

�§ 1º As pessoas físicas e jurídicas interessadas em receber o �Certificado de Acessibilida-
de� deverão se inscrever ou serem indicadas, conforme estabelecido em regulamentação.

§ 4º A comissão julgadora e seus respectivos membros terão mandato de dois anos, poden-
do ser reconduzidos à função.� (NR)

Art. 4º O art. 3º da Lei nº 9.865/08 passa a vigorar com a seguinte redação:

�Art. 3º Para obter o �Certificado de Acessibilidade�, os interessados deverão cumprir
todas as exigências constantes das Lei Federais nºs. 10.048/00 e 10.098/00, e do Decreto
nº 5.296/2004.� (NR)

Art. 5º O artigo 4º da Lei nº 9.865/08 passa a viger com as seguintes alterações:

�Art. 4º São atribuições da Comissão Julgadora:

I - notificar as pessoas e empresas indicadas a participar da seleção, quanto ao envio de
projetos e documentos necessários para a análise;
II - analisar a documentação apresentada pelos interessados; observando todos os requisi-
tos exigidos para a concessão do �Certificado de Acessibilidade�, observadas as peculia-
ridades de cada ramo de atividade;
III- emitir decisão fundamentada sobre a concessão ou não do �Certificado de Acessibili-
dade�;
IV- criar requisitos para a concessão do �Certificado de Acessibilidade�;
V- decidir os casos omissos.� (NR)

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia, 09 de abril de 2010.

Odelmo Leão
Prefeito

Autores do Projeto: Vereadores Delfino Rodrigues, Hélio Ferraz e Márcio Nobre.

FG/PGM N° 2166/2010.

PORTARIASDECRETOS

DECRETO Nº 12.187, DE 09 DE ABRIL DE 2010.

ALTERA O DECRETO Nº 10.882, DE 1º DE OUTUBRO DE 2007, QUE �DISPÕE
SOBRE O USO E A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER EXECU-
TIVO, BEM COMO DA FROTA TERCEIRIZADA OU LOCADA�.

O Prefeito de Uberlândia, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 45, inciso
VII, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando Parecer da Procuradoria Geral do Município, de 18 de fevereiro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 10.882, de 1º de outubro de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

�Art. 2º ...
...
VIII � desvio e guarda em residências particulares, exceto, neste último caso, mediante
comprovada necessidade do serviço e autorização expressa do Secretário Municipal ou do
Dirigente máximo do Órgão solicitante.�
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03 Lei Municipal n.º 
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de sua publicação). 
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