




LEI N. 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

, DE DE "'~-YU..:VU~ J&. 

\ 
DE 2011 

Dispõe sobre a efetivação do direito das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
ao esporte e ao lazer nas instalações que 
menciona, no Município de Fortaleza, na forma 
que indica. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Fica garantido à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida o direito à 
acessibilidade à instalação desportiva que seja bem público do Município observadas 
as normas técnicas pertinentes. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei considera-se: 

I -pessoa com deficiência: aquela com perda ou anormalidade de estrutura ou 
função fisiológica, psicológica, neurológico ou anatómica que gere incapacidade ou 
limitação para o desempenho das atividades da vida diária, agravada pela condição 
de exclusão e vulnerabilidade social a que a pessoa nessa situação está submetida; 

11 - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que, não se enquadrando no 
conceito de pessoa com deficiência, tenha, por qualquer motivo, permanente ou 
temporariamente, dificuldade de movimentar-se, e sofra redução efetiva da 
mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora e da percepção. 

Art. 2° Na instalação desportiva de que trata o art. 1° desta Lei serão assegurados os 
meios necessários à prática de uma ou mais modalidades desportivas reconhecidas 
pelo Comitê Paraolímpico. 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contado da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário 

Paço da Prefeitura Municipal de F .. ····o···rt·· aleza, em}C";iJ d. e ""'-o><..t-..6"-/\ 
/ I ' 

;;!'/ é 
·~~v'1'J fi '' ( ' 
~ ! 
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