
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
.'- ~. --_. __ .__ ..... __ ._._._----_._--------.- ..-... --------------- --~----,-

Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL NQ 27/96, de 03 de maio de 1996.

e

Estabelece prioridade de atendi-
mento às pessoas idosas, as por-
tadoras de deficiência física
e às gestantes, em todas reparti
ções públicas municipais, estabe
lecimentos bancários e comer=
ciais e dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou

eu sanciono e promulgo ~ seguinte Lei:
Art. lQ Terão atendimento prioritário. em todas as repa~

tições públicas múnicipais. estabelecimentos bancários e comerciais. as pes-
soas idosas. as portadoras de deficiência física e as gestantes. no Municí-
pio de Novo Hamburgo.

I lQ Entende-se por atendimento prioritário. a nao

segunda reincidência em período inferior a um

obrigatoriedade das pessoas protegidas por esta Lei a esperarem em filas.
f 2Q Para'efeitos da presente Lei. entende-se por pe~

soa idosa aquela que comprovar idade igualou superior a 65 (sessenta e cin-
co) anos.

fi 3Q As deficiências físicas abrangidas pela presente
Lei. sao aquelas que prejudiquem a locomoção. o equilíbrio ou a coordenação
motora dos portadores.

5 4Q Para efeitos desta Lei. consideram-se as gestan-
tes aquelas mulheres cujo aspecto físico permita identificação visual da
gravidez.

Art. 2Q As repartições pública~ e os estabelecimentos ci
tados no "caput" deverão afixar. em local visível. placas indicativas de
orientação ao público.

Art. 3Q O nao cumprimento da presente Lei acarretará aos
estabelecimentos mencionados no "caput" as seguintes penalidades:

I multa de 200 (duzent~s) UFIRs;
11 - multa de 400 (quatrocentas) UFIRs e suspensao

das atividades por 5 (cinco) dias úteis. no caso de reincidência em período
inferior a um ano;

111 - cancelamento do alvará de licença. no caso de
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Parágrafo único. (vetado)
Art. 4Q (vetado)
Parágrafo único. (vetado)
Art. 5Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos três

(03) dias do mes de maio do ano de 1996.

Secretário

FSAL

lique-se.

açao


