
MAGALHÃES 
DE A !..M • E: 
Para uma Magalhales  in Feliz 

DECLARACAO DE APROVACAO DE PROJETO 

Declaramos, para fins de comprovação junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional /CAIXA, 

que o projeto intitulado REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA-MA, sob a administração da Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi analisado e aprovado 

pela Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida — MA, podendo apresentar o projeto para aprovação 

neste órgão e outras instâncias. 

Para que sejam produzidos todos os efeitos legais, técnicos e administrativos deste compromisso, firmamos 

o presente instrumento. Contrato de repasse n° 908680/2020/Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

Magalhães de Almeida (MA), 22 de outubro de 2021. 

RAIMUNDO Assinado de forma 
digital por RAIMUNDO 

NONATO NONATO 
CARVALHO:099156133 

CARVALHO:0 34 
Dados: 2021.10.22 

9915613334 
RAIMUNDO NONATO CARVALHO 

Prefeito Municipal 

12:12:34 -03'00'  
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MAGALHAES 
77)E ALMEIDA.  
Para uma Magalhães mais Feliz. 

DECLARACAO 

Objeto/obra: REFORAIA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHA-E5 DE ALMEIDA MA 
Local: Maga//ides de Almeida - M4 

A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida (MA), através de seu representante 

legal declara, quanto a REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA/MA, na  area  beneficiada, existe Rede de Distribuição de Agua e tratamento de 

esgoto através de fossa e sumidouro, conforme dados técnicos deste projeto. Convênio n° 

908680/2020 

Magalhães de Almeida (MA), 04 de outubro de 2021. 

RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:0991 
5613334 

Assinado de forma 
digital por RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2021.10.20 
14:19:02 -0300' 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 
Prefeito Municipal 



MAGALHÃES 
Para uma Magalhães mais Feliz. 

DECLARAÇÃO  

DECLARAÇÃO DE  AREA  DE USO COMUM 

Objeto/obra: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA-MA. 

0 prefeito municipal de Magalhães de Almeida/MA, considerando a celebração do 

Convênio n° 908680/2020, Programa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declara 

sob as penas da lei, que a REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA-MA, localizado neste município, objeto desse contrato, será executada em área de uso 

comum do povo, estando em nome do proponente. 

Magalhães de Almeida (MA), 22 de outubro de 2021. 

RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:0991561 
3334 

Assinado de forma digital 
por RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2021.10.22 
12:14:02 -03'00' 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 
Prefeito Municipal 
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MAGALHA-  ES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhaes mais Feliz 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA DE PECAS TECNICAS INSERIDAS NA 

PLATAFORMA +BRASIL 

Eu, Paloma Teixeira Martins Guimarães, Eng. Civil CREA 111981873-7/MA, 

responsável técnico do projeto e orçamento do convênio de número SICONV 

908680/2020, cujo objeto seja a REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA, declaro que sou autor das peças técnicas abaixo 

listadas e incluidas na Plataforma + Brasil pelo município, vinculados à  ART  N° 

MA20210442670: 

Projetos arquitetônicos, complementares, combate à incêndio, sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas e acessibilidade; 

Memorial descritivo/especificação técnica; 

Planilha múltipla com orçamento, cálculo de quantitativos de serviço, BDI, 

cronograma, PLE; 

Composições de serviço. 

Magalhães de Almeida/MA, 04 de outubro de 2021 

Assinado de forma digital por 
PALOMA TEIXEIRA MARTINS PALOMA TEIXEIRA MARTINS 

GUIMARAES:06141795307 GUIMARAES:06141795307 
Dados: 2021.10.04 11:31:48 -03'00' 

Paloma Teixeira Martins Guimarães 
Engenheira Civil 

CREA 111981873-7/MA 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
P I M •1 g it I 11:1 kJ S it it. F  

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNRI sob n° 06.988.976/0001-09, com sede na rua 10, 
S/N, Centro, CEP: 65560000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr(a) 
Raimundo Nonato Carvalho, Brasileiro, Casado, CPF: 099.156.133-34, Residente na 
rua Benedito Romão, 219, Centro, CEP: 65560-000 em conformidade  corn  o art.12, §12, 

XXIX, da Portaria Interministerial n° 424, de 30.12.2016, DECLARO, para fins de 
formalização de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
que possui experiência nas atividades referentes 5 matéria relacionada ao convênio, 
bem como que possui capacidade técnica e gerencial para celebrar, executar e prestar 
contas, observadas as condições previstas no convênio e no Plano de Trabalho. Por 
ser verdadeira a informação prestada, estou ciente que esta declaração estará sujeita 
as penalidades da lei, conforme dispõe o  art.  299 do Código Penal, que prevê a pena 
por falsidade ideológica:  "Art.  299 - Omitir, em documento público ou particular, 
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita,  con,  o fim de prejudicar direito, criar obriau ou 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco 
anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular." 

Magalhães de Almeida — MA, 22 de outubro de 2021. 

RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:099 
15613334 

Assinado de forma digital 
por RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2021.10.22 
12:14:26 -03'00' 

Raimundo Nonato Carvalho 
Prefeito Municipal 



MAGALHÃES 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  EN!  ACESSIBILIDADE  

Eu. Paloma Teixeira Martins Guimarães /Engenheira Civil — CREA N" 111981873-7 

DECLARO, na qualidade de representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA MA/ CNP.1-06.988.976/0001-09, Respow.avel 

Técnico pelo Projeto para a REFORMA DO MERCADO DE MAGALHÃES 
ALMEIDA, vinculado ao convênio n" 908680/2020, para fins do disposto no Anexo 

da InstruçAo Normativa  if  02 , de 09 de OUTUBRO de 2017, do Minist&io da 

Agi icultura. Pecuária e Abastecimento, que foram atendidos os itens de acessibilidade 
constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa. 

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da 
extensão (testa declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações 

para firma-la. 

Magalh5es de Almeida, 22 de outubro  dc  202 I 

RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:09915 
613334 

Assinado de forma digital 

por RAIMUNDO NONATO 

CARVALHO:09915613334 

Dados: 2021.10.22 

12:13:35 -0300' 

Raimundo Nonato Carvalho 

Prefeito Municipal 

ra Martins airoades 
Engenheira Civil 

(-RW11981873-7 
Paloma Teixeira Martins Guimarães 

Engenheira Civil 

CREA N" 111981873-7 
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MAGALHAES 
ALMEIDA 

Para uma Magalhães mais Feliz. 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS 
Objeto/obra: Reforma do mercado mentipal de Magalhdes de Almeida 1MA 

Local: Magaihdes de Almeida - MA 

Declaramos para os devidos fins de direito junto à Caixa Econômica Federal, que o projeto da 

Reforma do Mercado TVLunicipat de Magallaes. de Almeida/MA, quanto aos Encargos Sociais 

atendem ao estabelecido no SINAPI JULHO/2021. Para a Mão-de-obra horista ou mensalista. 

Conforme proposta e 025270/2020. 

Magalhães de Almeida (MA), 04 de outubro de 2021 

RAIMUNDO  
NONFAT° 
CARVALH 0:0991 
5613334  

Assinado de forma digital 
por RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2021.10.20 
14:23:17 -0300' 

Raimundo Nonato Carvalho 
Prefeito Municipal 
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MAGALHA-  ES 
DE ALME 
Para uma Magalher es mais Feliz. 

DECLARACÃO 
:IPF. 

Objeto/obra: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE  
ALMEIDA-MA  

Declaro, para fins de informação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, convênio n".: 908680/2020, que a Equipe Técnica da prefeitura municipal de 

Magalhães de Almeida/MA, referente ao desenvolvimento do projeto para REFORMA 

DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, localizado neste 

município, está muito bem representada pelos profissionais a seguir: 

4- Engenheira Civil Paloma Teixeira Martins Guimardes CREA 110760953-4 (98) 98106-2735 

4- Engenheiro Civil Ozias Barbosa Furtado Filho CREA 60168372-2 (98) 98911-3550 

4- Engenheiro Civil  Joao Victor  Diniz Veloso CREA 111688853-0 (98) 98215-0140 

Magalhães de Almeida (MA), 04 de outubro de 2021. 

RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:099156 
13334 

Assinado de forma digital 
por RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2021.10.22 
12:13:02 -03'00' 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 
Prefeito Municipal 
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A MGALHAES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhâes mais Feliz. 

DECLARAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO 

Eu, Paloma Teixeira Martins Guimarães, CREA N° 111981873-7, na qualidade 

de representante da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA c/ CNPJ: 

06.988.976/0001-09, Responsável Técnica pelo Projeto de "REFORMA DO MERCADO 

MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA”, vinculado ao Convênio N° 

908680/2020, declaro que o estudo de concepção do projeto proposto é a solução mais 

vantajosa, que outras soluções seriam muito onerosas para a administração pública. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Magalhães de Almeida (MA), 04 de outubro de 2021 

Assinado de forma digital por 
PALOMA TEIXEIRA PALOMA TEIXEIRA MARTINS 
MARTINS GUIMARAE5:06141795307  
GU  IMARAES:06141795307 Dados: 2021.10.04 14:12:06 

-0300' 

Paloma Teixeira Martins Guimarães 
Engenheira Civil 

CREA N° 111981873-7 
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MAGALHÃES 
DF ALM 
Para uma Magalhaes mais Feliz. 

DECLARACÃO 

Objeto/obra: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
Local: Magalhães de Almeida - MA 

A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida (MA), através de seu 

representante legal declara, quanto a REFORMA DO MERCADO DE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA, na  Area  beneficiada, fornecimento de energia 

elétrica, conforme dados técnicos deste projeto. Convênio n° 908680/2020 

Magaihdes de Almeida (MA), 20 de outubro de 2021. 

RAI-MUN DO 
NONATO 
CARVALHO:099 
15613334 

Assinado de forma digital 
por RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2021.10.21 
15:29:21 -03'00' 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 
P refrita Mu ilkipat 



P.MÁGÁLHAES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhães mais FeHz  

DECLARACÃO DE MANUTENCÃO, GUARDA E OPERACÃO DE 
SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO EMPREENDIMENTO  

Objeto/obra: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA- 

MA 

Convênio n° 908680/2020 

Declaramos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento via SICONV — Convênio n° 

908680/2020, que a Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, se responsabiliza 

pela Manutenção e Guarda da obra, durante e depois da sua pavimentação, cujo objeto é a 

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

Atenciosamente, 

Magalhães de Almeida (MA), 04 de outubro de 2021. 

RA EMUNDO  Ass  iriacto forrna 
digital por RAIMUNDO 

NO NATO NONATO 
CARVALHO:09915613 

CA RVA LHO:0 334 
Dados-: 2021.10.22 9915613334 12:11:52-03'00 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 
Prefeito Municipal 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
F' r Li ell M y I I) s ,1 I F 

DECLARACAO DO REGIME CONSTRUTIVO  

Objeto/obra: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA-MA  
Local: MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA  

O Município de Magalhães de Almeida — MA através de seu representante legal declara 

que o REGIME DE EXECUÇÃO a ser adotado para a implantação do Objeto/obra da proposta n° 

025270/2020, no valor de R$477.500,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil reais) e a contrapartida 

no valor de R$ 404.853,39 (Quatrocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e 

nove centavos), por parte desta Prefeitura. 0 valor total do projeto é de R$ 882.353,39 (Oitocentos 

e oitenta e dois mil, trezentos e cinqüenta e três reais e trinta e nove centavos) para a 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. Sendo que a Modalidade de Licitação 

é do tipo Tomada de Preço (Lei 8.666/93) via administração indireta, por menor  prep  global. 

MAGALHÃES 1-11F ALMEIDA (MA), 04 de outubro de 221. 

RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:0 
9915613334 

Assinado de forma 
digital por RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:099156133 
34 
Dados: 2021.10.20 
14:23:56 -0300' 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 
Prefeito Municipal 
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MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
P r III /1 Mi yaIflos III /I F I I / 

DECLARACAO INFORMATIVA DO ISS 

Senhor(a), 

O Município de Magalhães de Almeida- MA, através de seu representante legal, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência, informar que- o ISS deste Município é de 5%. Proposta 

N°: 0252 70/2 0 20 — REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA-MA. 

Certo de contar com o apoio necessário, renovo meus préstimos de consideração e apreço. 

Atenciosamente,. 

Magalhães de Almeida (MA), 04 de outubro de 2021 

RAIMUNDO 
NONATO 

CARVALHO:0991 
5613334 

Assinado de forma digital 
por RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2021.10.20 
14:20:28 -03100' 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 
Prefeito Municipal 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
r r, to agar 11 1/ h /11 it IS  

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO  

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

ITEM DA 
NBR 

9050/15:  

OBS 

• 
SIM 

NA- 0 
nesta 

etapa** 

N/A  - 
Justificar 
(não  sera  
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATARIA" 
" NO PROJETO 

DE 
ENGENHARIA 

EXECUTIVO DE 
CONFORMIDADE ACESSIBILIDADE 

R
O

T
A

 

A
C

E
S

S
 \/

E
L  

1  
Fid indicação em 
projeto do tracado da 
rota acessive I na 
area  de intervenção? 

x  

, 

s s s 6.1  

C
A

LÇ
A

D
A

S
 

2 

As calçadas novas 
ou reformadas 
possuem faixa livre 
com largura  minima  
de 1,20 m? 

x s s s 6.12.3.b) 

3 
As faixas livres não 
possuem 
obstáculos? 

x n s s 6.12.3.b) 

4 

As calçadas novas 
ou reformadas 
possuem faixa de 
serviço com largura  
minima  de 0,70 m? 

x n s $ 6.12.3.a) 

5 

Em casos de 
calcadas- novas- ou 
reformadas com 
largura superior a 
2,0m, ha faixa de 
acesso? 

x n s s 6.12.1 
6.12.3.c) 

6 

A faixa livre possui 
2,10 m de altura livre 
nas calçadas novas 
ou reformadas? 

x n s s 6.12.3.b) 

7 

A sinalizaçâo 
suspensa esta 
instalada acima de 
2,10 m do piso nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

x  n s s 5.2.8.2.3 

8 

A faixa livre ou 
passeio das calçadas 
novas ou reformadas 
possui inclinação 
transversal de até 
3%? 

x n s s 6.12.3.b) 

9 

Nas calçadas novas 
ou reformadas ha 
sinalização tab!  
direcional quando da 
ausência ou 
desoontinuidade de 
linha-guia 
identificável? 

x n s s 
ABNT NBR 

16537- 
7.8.1 

10 

A sinalização visual 
possui contraste de 
luminância, em 
condições secas e 
molhadas nas 
calçadas novas?  

X n s s 5.4.6.2 

11 

Hi sinalização tátil 
ou pis°. tátiL para 
informar a existência 
de: desníveis, 
objetos suspensos. 
equipamentos, 
mudança de direção, 
travessLa de 
pedestre, inicio e 
termino de rampas e 
escadas. 
rebaixamentos de 
guia nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

X n s $ 

5.4.63 
ABNT NBR  
16537 - 6.6 

- 7.4 

12 

A faixa livre das 
calçadas novas ou 
reformadas possui 
piso com superfície 
regular, firme, 
estável, não 

X n s s 6.3.2 



MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
P:irn a ma IN • 3 g a I s ais 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

1111  

trepidante e anti  
derrapante, sob 
condição seca ou 
molhada? 

13 

0 acesso de veículos 
aos lotes cria 
degraus ou desníveis 
na faixa livre nas x n s s 6.12.4 
calçadas novas-  oil  
reformadas? 

14 

Os rebaixamentos de 
calçadas ou faixas 
elevadas para a 
travessia das vias 
constantes da 
intervenção estão na 
direção do fluxo da 
travcosie 

x  
s s s 6.127 

de 
pedestres em 
calçadas novas ou 
reformadas ou 
reformadas? 

15 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
inclinação igual ou 
inferior a 8,33% (nas 
rampas- laterais- e 
central) ou igual ou 
inferior a 5% para 
rebaixamento total 
(nas rampas laterais) 
em calçadas novas? 

X n s s 6.12.7.3 
6.127.3.4 

16 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
rampa central com 
largura minima de 
1,50m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

X s s s 612,73. 

17 

Os rebaixamentos de 
calçadas são feitos 
de forma a não 
reduzir a largura da 
faixa livre ou passeio 
am  medida inferior a 
1,20m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

X n s s 6.12.7.3  

18 

Ha desnível entre o 
término do 
rebaixamento da 
calçada e o leito 
carroçavel em 
calcadas novas ou 
reformadas?  

X n s s 6.12.7.3.1 

19 

Fla  rebaixamento do 
canteiro divisor de 
pistas, com largura 
igual a da faixa de 
travessia? 

X s s s 6.12.7.3.5 

CO 

Os semáforos para 
pedestres possuem 
dispositivos 
sincronizados com 
sinais visuais e 
sonoros? 

NÃO 
POSSUI 

SEMAFOR 
OS 

rs s a2.2.3 

21 

Os semáforos, se 
acionados 
manualmente, 
possuem comando 
com altura entre 0,80 
m e 1,20 m do piso? 

NÃO 
POSSUI 

SEMAFOR 
OS 

 n s s 5.6.4.3 
8.2.2.1 

[
 
P

A
S

S
A

R
E

LA
S

 

22  

As passarelas de 
pedestres possuem 
uma das 
alternativas? 
a. rampas; 
b. rampas e escadas; 
c. rampas e 
elevadores; 
d. escadas e 
elevadores. 

x  
s s s 6.13.1 



MAGALHÃES 
ALMEIDA 

P e'  urna  Mayalha E, 55 main  

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

23 

As rampas em rota 
acessivel possuem, 
no mínimo, 1,20 m 
de largura? 

x  s s s 6.6.2.5 

24 

Os patamares 
(intermediários, de 
inicio e término da 
rampa) possuem 
dimensão 
longitudinal minima  
de 1,20 m e não 
invadem a  area  de 
circulação 
adjacente? 

X s s s 6.6.4 

1 

-°. z_ 
Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 
inclinação é de 5%? 

NÃO 
EXISTE 
RAMPA 

CO IV 
DESNIVEL 

DE ATE 
15M 

s 6.8.2.1 

26 

Para segmento de 
rampa com desnivel 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

X n s s 6.6.2.1 

27 

Pa-rd bag-1Te-11W de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, 
sua inclinação é de 
até 8,33% e o 
número máximo de 
segmentos de rampa 
é 15? 

NA-0 
EXISTE 
RAMPA 

COM 
DESNIVEL 

DE ATE 
0,8M 

n s s 6.6.2.1 

28 

Em rampas, na 
ausência- de- paredes 
laterais, he guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

X n s s 6.9.5 
, 

29 

As escadas em rota 
acessível possuem 
no mínimo 1,20 m de 
largura? 

X s s s 6.83 

30 

He patamar em 
escadaa a- cada 
desnível de 3,20 m 
(exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos) com no 
minim° 1,20m de 
dimensão 
longitudinal? 

TODAS AS 
ESCADAS 
POSSUEM 
LANCES  
CURTOS 

s s s 6.8.7 

31 

Os pisos dos 
degraus das esdas- 
possuem dimensão 
entre 0,28 m e 0,32 
m? 

OS 
DEGRAUS 

SÃO 
MAIORES 

QUE 0 32M 

n s s 6.8.2 

32 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 
m?  

X n s s 6.8.2 

33 

Hi_  sinalizaçê.o visual 
aplicada nos pisos e 
espelhos dos 
degraus, 
contrastante com o 
revestimento 
adjacente? 

x n s s 5.4.4 

Em escadas, na 
ausência de paredes 
lete_raia, ha guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

s.  

35 
Nas rampas e 
escadas há 
corrimãos? 

X s s s 6.9.2.1 

36 

Em escadas e 
rampas os corrimaos 
são  continuos  com 
difimetra entre at  
mm a 45 mm,  corn  

X n s s 6.9 
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altura de 0,92 m e a 
0,70 m do piso e 
prolongamento 
mínimo de 0,30 m 
nas extremidades e 
recurvados nas 
extremidades? 

37  

Em rampas ou 
eskkidas currt largura 
igual ou superior a 
2,40 m, ha instalação 
de corrimão 
intermediário? 

x  
n s s 6.9.4 

36" 

Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 
patamar com 
comprimento 
superiors  1,40 m, ha 
espaçamento minimo 
de 0,60 m? 

NÃO 
EXISTE  

PATAMAR  
it  S a- 6:-9:411 

.. 

39 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso aberto, hi  
fechamento continuo 
C,OITI  ¡dicta  de 1,10  in  e-  
sem vãos laterais? 

NÃO 
EXISTE 

PLATAFOR 
MA 

o s s 6.10 

40 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso superior a 
2,00 m, o percurso 
fechado? 

NA 0 
EXISTE 

P1„ATA FOR 
MA  

n S s 6.10.3.2 

41 

Ern plataforma de 
elevação inclinada ha 
parada prugiainada no 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m 
de desnível?  

NÃO 
EXISTE 

PLATAFOR 
MA 

n s s 6.10.4.2 

42 

Hit dispositivos de 
comunicação interno e 
externo A caixa de 
corrida, para solicitação 
de auxilio? 

NAO 
EXISTE 

DISPOSITIV 
0 

n S $ 6.10.1 

43 

Os- elevador:,ss, quando 
projetados para 1 
cadeira de rodas e 1 
outro usuário, possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1.40 m x 
1,10 m? 

NÃO 
EXISTE 

ELEVADOR 
ES 

s $ S 

ABNT  
NBR  NM  

313 - 
Tabela 1 

44 

Em elevadores, quando 
projetados para 1 
cadeira de rodas e 1 
outro usuário, as portas. 
quando abertas, 
possuem vão livre de 
0,80 m x 2,10 m? 

NÃO 
EXISTE 

ELEVADOR 
ES 

n S S 
"%ENT  

NBR  NM  
313 - 

Tabela 1 

45 
0 piso da cabine 
contrasta com o da 
circulação? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 
ABNT 

NBR  NM  
313 

46 

Ha sinalização com 
piso tatu t de  Warta  junto 
ri porta dos elevadores 
e plataformas de 
elevação vertical? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 

ABNT 
NBR 

16537 - 
6.9.1 

47 

Possui sinalização 
sonora informando o 
pavimento em 
equipamentos com 
mais de duas paradas? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 6.10.1 

48 

Junto a porta do 
elevador  hi  dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 
que emite sinais sonoro 
e visual, indicando o 
sentido em que a 
cabine se movimenta? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

rt S S 
ABNT 

NBR  NM  
313 

49  
A botoeira do 
pavimento esta 
iocalizada entre 0,90 es 
e 1.10 m do piso? 

NÃO 
POSTE NO 
PROJETO 

n S S. 
ABNT 

NBR NM 
313 
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50 

A botoeira da cabine 
está localizada entre 
0,90  in  e 1,30  in  do 
piso? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 
ABNT 

NBR  NM  
313 

51 

0 desnível entre o piso 
da cabin° e o piso 
externo 6 de, no 
maxim,  15 mm? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 
ABNT 

NBR  NM  
313  

52 

A distancia horizontal  
entre o piso da cabine e 
o piso externo e de, no 
maxima  35 min? 

MAO  
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 
ABNT 

NBR  NM  
313  

53 

0 número do 
pavimento está 
localizado nos batentes 
externos, indicando o 
andar, em relevo e em 

NA° 
EXISTE NO  
PROJETO 

ii  S s 5.4.5.2 

11°  

54 

Braille?

ri 

Ha' acessivel 
•n 
reservadas .1iitdin:ids° as vagas  dos 
estacionamentos aos 
acessos? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s  6.2.4 

55 

Ha vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
quo transportem 
pessoas com 
deficiência? 

NAO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s 
Lei 

la  146/20_  
15 

56 

0 número de vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas com 
deficiência e de, no 

'Mimi;  2% do total do 
vagas, assegurada, no 
mínimo 1 vaga? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s s 
Lei 

13.146/20 
15  

57 

As vagas destinadas a 
com 

deficiência localizam- 
pessoas

se a, no máximo,50m se 
 it  do acesso edificação 

ou elevadores? 

NÃO  
EXISTE NO  
PROJETO 

n S s 6.14.1.2 

58 

s vagas diMinadas a- 
pessoas com 
deficiência contam com 
espaço adicional de, no 
mínimo, 1,20 in de 
largura? 

NA.0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 6.14.1.2 

59 

Hit vagas de 
estacionamento  
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas idosas? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO,  

S s 
Lei 

10.741/20 
03- 

60 

0 número de vagas 
destinadas a veículos 
que transportem 
pessoas idosas 6 de, no 
minim,  5% do total de 
vagas, com no mínimo 
uma vaga? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s s 
Lei 

10.741/20  
03 

61 

As,  vagas destinadas a 
pessoas idosas estão 
posicionadas próximas 
das entradas do 
edificio? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 6.14 

62 
As vagas reservadas 
contêm sinalização 
vertical e horizontal? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 
5.5.2.3 
6.14 

A
C

E
SS

O
  

63 
HA indicação no projeto 
CIO traçado da rota 
acessível? 

X a 6.1.1 

64 

A rota acessível 
interliga as  Areas  de uso 
público e adaptadas da 
edificação e incorpora 
as circulações? 

X a S s 6.1.1 

65 

Todas as entradas da 
edificação de uso 
público ou comum são 
acessíveis? 

n s s 
6.2.1; 
atti 
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66 

Se houver controle de 
acesso, tipo catracas ou 
cancelas, pelo menos 
um deles em cada 
conjunto e acessível? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 6.2.5 

67 

Possui sinalização 
informativa e 
direcional nas entradas 
c saídas acessíveis?  

X n s s 6.2.8 

68 

Hit mapa acessível 
instalado 
imediatamente após a 
entrada principal  coin  
piso tátil associado, 
informando os 
principais pontos de 
distribuição no prédio 
ou locais de maior 
utilização?  

N25.0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 
Anexo B 

B.4 

69 

Fla  pelo menos duas 
formas de 
deslocamento vertical 
nas circulações 
verticais? (escadas, 
rampas, plataformas 
elevatórias ou 
elevador) 

s s 6.3 

70 

As superficies de piso 
possuem revestimento 
regular, fume, estável, 
não trepidante e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

n s s 6.3.2 

Ccm 

71 

A rota acessível e 
nivelada ou possui 
desníveis de no 
máximo 0,5 cm, ou 
quando maior que 0,5 

e menor que 2 cm é 
chanfrada na proporção 
1:2(50%)  

X n s s 6.3.4.1 

72 
Hi  rampa nos casos em 
que ocorra um desnível 
maior que 2 cm? 

N n 
6.1 

6.1.1.2 
6.3.4.1 

73 

Se houver grelhas e 
juntas de dilatação em 
rotas acessíveis, os 
vãos perpendiculares 
ao fluxo principal 
possuem dimensão  
maxima  de 15min? 

X n s s 6.3.5 

! 

74 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
de até 4,00 m, a largura 
é de, no mínimo, 0,90  
in?  

X n s s 6.11.1 

75 

Para corredores de uso 
comum  coin  extensão 
de até 10,00 m, a 
largura e de, no 
mínimo, 1,20 m? 

X n $ s 6.11.1 

76 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
acima de 10,00m, a 
largura e de, no 
minimo 1,50 m? 

n S s 6.11.1 

77 
Para corredores de uso 
público, a largura é de, 
no mínimo, 1,50  in?  

X n s s 6.11.1 

78 

Para transposição de 
obstáculos com no 
máximo 0,40 m de 
extensão, a largura e de 
no mínimo 0,80  in?  

N n s s 6111.1.2' 

79 

Para transposição de 
obstáculos com 
extensão superior a 
0,40 In, a largura e de 
no mínimo 0,90 m? 

X n s s 6.11.1.2 

80 As passagens possuem 
informação visual, s, 5:41 
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associada a sinalização 
tátil ou sonora? 

81 

Ha placas de 
sinalização informando 
sobre os sanitários, 
acessos verticais e 
horizontais, números de 
pavimentos e rota de 
fuga? 

X n s s 5.2.8.1 

82 

Esta sinalização está 
disposta em locais 
acessíveis para pessoa 
em cadeira de rodas, 
com deficiência visual. 
entre outros usuários, 
de tal forma que possa 
ser compreendida por 
todos? 

X n s s 5.2.8.1 

L
R

O
T

A
 D

E
 F

U
G

A
 

83 

Quando a rota de fuga 
incorpora escadas de 
emergência e elevaores 
de emergência  hi area  
de resgate com no 
minim° um M.R 
(0 .80X 1,20m) por 
pavimento e um para 
cada escada c cicvador 
de emergência? 

x  
s s 6.4.4  

84 

As rotas de fuga e as 
saídas de emergência 
estão sinalizadas, com 
informações visuais, 
sonoras e táteis? 

X n s s 5.5.1 

R
A

M
P

A
S

 E
 E

S
C

A
D

A
S

 

85  

As rampas possuem 
largura  minima  de 1,50  
in?  Sendo o mínimo 
admissive] de 1,20m 
(indicadas no projeto 
como as pertencentes a 
rota acessível) 

X s s s 6.6.2.5 

86 

As escadas possuem 
largura minima de 
1,20m? (indicadas no 
projeto como as 
piiii,,a1,:,:iii,..a a fOia 
acessível) 

S s 
6.8.3 

87 

Ha guarda-corpos e 
guias de balizamento 
em rampas e escadas, 
na ausência de paredes 
laterais? (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes it rota 
acessível)  

X s S S 
6.6.3 
6.9.5 

88 

Fla corrimãos em 
escadas e rampas? 
(indicadas no projeto 
como as pertencentes  it  
rota acessível) 

X s s s 6.9.2.1 

89 

Os corrimãos são  
continuos, corn  
diâmetro =ire 30 mm a 
45  ram,  em ambos os 
lados, com altura de 
0,92 m e a 0,70 m do 
piso, prolongamento 
mínimo de 0,30  in  e 
recurvados nas 
extremidades? 

X n s s 
6.9.2.1; 

4.6.5 

Em rampas ou escadas 
com largura igual ou 
sup.erior a 2,40 tal, t'. .X 
instalação de corrimão 
intennediário? 

o s s 6.9.4 

91 

Fm rampas ou escadas, 
se há corrimão 
intermediário e patamar 
com comprimento 
superior a 1,40 m,  hi  
espaçamento mínimo 
de 080 m9 

X n s s 6.9.4.1 
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92 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término) das 
rampas possuem 
dimensão longitudinal 
minima  de 1,20 m e 
não invadem a  area  de 
circulação adjacente?  

NAO 
EXISTE NO 
PROJETO  

s s 6.6.2 
6.6.4 

93 

Iii  patamar ein escadas 
a cada desnível de 3,20 
m (exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos), com dimensão 
longitudinal de 1,20 m? 

NA° 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s s 6.8.7 
6.8.8 

94 

Os patamares de 
mudança de direção em 
rampas e escadas 
possuem 
comprimento igual a 
largura das mesmas? o 

NÃO 
EX EXISTE NO 
PROJETO 

s s  6.6.4; 
6.6.3 

R
A

M
PA

S
 E

 E
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A
D
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S 

95 

Para segmento de 
rampa com desnível 
miximo de 1,50 m, a 
inclinação 6 de 5%? 

NÃO 
EXISTE 
RAMPA 

COM 
DESNIVEL 

DE ATE 
1,5M 

n s s 6.6.2.1 

..6 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 tn, a 
inclinação é de at  
6,25%? 

X n s s 6.6.2.1 

97 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0.80 m, sua 
inclinagão té. de ate 
8,33% e o número 
máximo de segmentos 
de rampa é 15? 

NAO 
EXISTE 
RAMPA 

COM  
DESNIVEL 

DE ATE 
El 8M 

in  s s 6.6.2.1 

98 

Os pisos dos degraus 
das escadas possuem 
dimensão entre 0,28 m 
e 0,32 m? 

OS 
DEGRAUS 

SÃO 
MAIORES 

QUE 0 32M 

s s s 6.8.2 

99 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 me 0,18 m? 

X s S S 6.8.2 

100 

0 primeiro e o Ultimo 
degrau de um lance de 
escada distam 0,30m da 
circulação adjacente? 

' s S S 6.8.4 

101 

As escadas que 
interligam os 
pavimentos, possuem 
sinalização tátil, visual  
&on  sonora?  

X n s s 5.5.1.3 

102 Hi sinalização visual 
de degraus isolados?  X n s s 5.4.4 

PL
A

T
A

FO
R

M
A

S
 E

 EL
EV

 A
D

O
R

E
S 

103 

Ens plataforma de 
elevação vertical com 
percurso aberto, hi  
fechamento continuo 
com altura de 1,10 me 
sem vãos laterais? 

NA° 
EXISTE NO 
PROJETO 

n $ s 6.10.3.1 

104 

Em plataforma de 
elevação vertical com  
percurso superior a 
2,00 m, o percurso é 
fechado? 

MAO  
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 6.10.3.2 

105 

Em plataforma de 
elevação inclinada hé. 
parada programada nos 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20  in  
de desnível?  

NÃO 
EXISTE NO  
PROJETO 

in  S s 6.10.4.2 

106 

Hit dispositivos de 
comunicação interno e 
externo a caixa de 
corrida, para solicitação 
de auxilio? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 6.10.1 
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107 

Os elevadores possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1,40  us  
1,10m? 

NÃO  
F,XISTE NO 
PROJETO 

5 s s 
ABNT 

NBR  NM  
313 

108 

Em elevadores as 
portas, quando abertas, 
possuem vão livre 
mínimo de 0,80 m x 
2,10  in?  

NÃO 
EXISTE NO 

PROJETO 
n s s 6.11.2.4 

109 
0 piso da cabine 
contrasta com o da 
circulação? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 
ABNT 

NBR  NM  
313 

110 

Possui sinalização com 
piso tátil de alerta e 
visual junto ao 
equipamento? (exceto 
plataforma de elevação 
inclinada) 

Ã NO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 6.10.1; 
6.10.4.4 

111 

Possui sinalização 
sonora informando o 
pavimento m 
equipamentos coin  
mais de duas paradas? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 6.10.1 

112 

Junto á porta do 
elevador há dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 
que emite sinais sonoro 
e visual, indicando o 
sentido em que a 
cabine se movimenta? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 
ABNT 

NBR  NM  
313 

113  
A botocira do 
pavimento está 
localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 
 ABNT 

NBR  NM  
313 

114 

A botoeira da cabine 
está localizada entre 
0,90 m e 1,30 m do 
piso? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 
ABNT 

NBR  NM  
313 

m
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  115 EXISTE 

0 desnível entre o piso 
da cabine e o piso 
externo é de, no 
maxim,  15 mm? 

NÃO 
NO 

PROJETO 
n s s 

ABNT 
NBR  NM  

313  

116 

A distância horizontal 
entre o piso da cabine e 
o piso externo é de, no 
máximo, 35 mm? 

NÃO 
EXISTE  xi  

PROJETO 
e s s 

 ABNT 
NBR  NM  

313 

117 

(3 numero do 
pavimento está 
localizado nos batentes 
externos, indicando o 
andar, em relevo e em  
Braille?  

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n $ s 5.4.5.2 

P
O

R
T
A

S
 E

 JA
N

E
L

A
S

  
Ii  

118 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura? 

X a s s 6.11.2.4 

119 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura  minima  de 
1 m nas circulações 
destinada a praticantes? 

NÃO 
POSSUI 

LOCAIS DE 
PRATICAS 

ESPORTIVA 
S  

s s 
6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.11.1 

120 

Fin  portas de duas ou 
mais folhas, pelo 
menos um delas possui 
vão livre de 0,80 m  dc  
largura? 

A  it  s s 6.11.2.4 

121 

Se houver portas em 
sequência, hi espaço 
entre elas (abertas) de, 
no  minim,  1,50 m de 
diâmetro e 0,60  in  ao 
lado da maçaneta? 

NÃO 
EXISTEM 
PORTAS 

EM 
SEQUENCI 

A 

s s 6.11 2 

122 

A  area  de varredura das 
portas não interfere nas 
areas  de manobra, na 
dimensão  minima  dos 
patamares e no fluxo 
principal de circulação? 

X n S s 
6.6.4.1;  
6.8.8; 

6.11.2.1 

123 Se abertura da porta é X n 5 s 6.11.2.2 
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no sentido do 
deslocamento do 
usuário, existe espaço 
livre de 0,30 m entre a 
porta e a parede e 
espaço frontal de 1,2 m 
ou acionamento 
automático?  

124 

Se abertura da porta é 
no sentido oposto ou 
lateral ao deslocamento 
do usuário, existe 
espaço livre de 0,60 m 
entre a porta e a parede 
e espaço frontal de 
I,5m ou acionamento 
automático? 

NAG  
EXISTEM 
PORTAS 

COM 
ABETURAS 

NO 
SENTINDO 

DO 
DESLOCAM 

ENTO 

i S S 
6.11.2.2: 
6.11.2.3 

125 

Possui sinalização 
visual no centro da 
porta ou na parede ao 
lado da maçaneta (1,20 
m - 1,60 m) no lado 
externo, informando o 
ambiente? 

NÃOIll  

X n S s 5.4.1 

126 

A sinalização visual 
está associada a 
sinalização Vail em 
relevo e Braille  
(instalada na parede 
adjacente ou batente 
em altura entre 0,90 m 
- 1,20 m) ou sonora? 

EXISTE 
SINALIZAÇ 
AO VISUAL 
TATIL EM 
RELEVO E 
BRAILE 

n S s 5.4.1 

127 

As maçanetas das 
portas são do tipo 
alavanca e estão 
instaladas entre 0,80 m 
e I 10 m do piso? 

X ri S S 6.11.2.6 

128  
A altura do peitoril 
respeita o cone visual 
de pessoa em cadeira 
rodas (aprox. 60 cm)? 

_ $ s 6.11.3 

129  

As janelas possuem 
comando de abertura 
instalados entre 0,60  in  
e 1,20  in  do piso? 

it  S s 6.11.3 

130 

Existe sanitário 
acessível, para cada 
sexo, em todos os 
pavimentos, com 
entrada independente 
dos sanitários 
coletivos? 

X s S s 7.4.3 

131 

As superfIcies de piso, 
dos sanitários 
acessíveis não possuem 
desníveis e possuem 
revestimento regular. 
firma, estável, não 
trepidante, e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

X ri S s 6.3.2 
6.3.4 

132 

Ha no nitiiimo 4.,  do 
total de cada peça 
sanitária, com no 
mínimo uma, para cada 
sexo em cada 
pavimento, onde ha 
sanitários? 

X n S S 7.4.3 

133 

0 sanitário acessível ou 
boxe sanitário acessível 
possui circulação livre 
para giro de 360° 
(diâmetro 1,50 m)? 

X s g 7 5 a) 

134 

Os sanitários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 
sonoro e visual) 
próximo a bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca, 1 

n S s 5.6.4.1 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
f' r aia  M asal le a el e; ere a  i F el I r.  

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

instalado a 40 cm do 
pi  so e com cor 
contrastante? 

135 

Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 m do 
piso? 

X s s 4.6.9 

PO
R

T
A

S
 

136 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura? 

X a S s 6.11.2.4 

137 

Em caso de porta de 
eixo vertical, a abertura 
e para o lado externo 
do sanitário ou boxe? 

NÃO, POIS 
E PARA 0 

LADO 
INTERNO 

s S s 7.5.f) 

138 

Nos locais de pratica 
esportivas, as portas 
tem largura  minima  de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

N.A0 
E.-US  TEM 

LOCAIS DE 
PRATICA 

ESPORTIVA 

s s s 
6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.11.1 

139 

A porta possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
maçaneta tipo 
alavanca?  

X n s s 
6.11.2.7 

Figura 84; 
7 . 11. b 

140 

Hi sinalização visual 
no centro da porta ou 
na parede ao lado da 
maçaneta (1,20 m - 
1,60 m) no lado 
eaienio, informando o 
ambiente? 

X n s s 5.4.1 

141 

A sinalização visual 
estaassociada a 
sinalização tátil em 
relevo e Braille  . 
(instalada na parede 
adjacente ou batente 
em altura entre 0,90 m 
- 1,20  in) on  sonora? 

NÃO 
EXISTE 

SINALIZAC 
AO EM 

RELEVO 
TATIL E 
BRAILE 

n S s 5.4.1 

1 3A
C

IA
 S

A
N
;
 T
A

R
IA

 

142 

Ha area de 
transferência (0,80 m x 
1,.20 in) lateral. 
diagonal e 
perpendicular para a 
bacia sanitária? 

Xa s s 7.5 

143 

A bacia possui 0,43 m 
a 0,45 m de altura em o 
assento (46 cal de 
altura com assento)? 

n S s 7.7.2.1 

144 
A bacia NÃO possui 
abertura frontal? X n s s 7.7.2.1 

145 

Ha barras de apoio com 
comprimento mínimo 
de 0,80 m, fixadas 
horizontalemente nas 
paredes de fundo e na 
Lira  al da beli,iii 
sanitária, distando 0,75 
m do piso acabado e 
uma barra vertical de, 
no mínimo 0,70m, a 
0,10m acima da barra 
horizontal e a 0,30m da 
borda frontal da bacia? 

X n s s 
7.7.'2'2 
Figuras 

103 e 104 

146 

0 acionamento da 
vátvula de descarga 
esta a no  maxim°  1,00  
in  do piso? 

X n $ s 7.7.3.1 

147 

No caso de caixa 
acoplada, a barra sobre 
esta, possui altura  
maxima  de 0,89 m? 

X n S s 7.7.23.3 

148 

0 acionamento de 
descarga em caixa 
acoplada e do tipo 
alavanca ou sensores? 

x  ALAVANC n S s 7.7.3.2 



MAGALHÃES 
ALME1DA 

Para  uma  MayaIhAo, male Fehr.  

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 
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149  

0 lavatório acessível é 
sem coluna ou  corn  
coluna suspensa, com 

de 0,50m, altura final 
entre 0,78 e 0,80m e 
distante 0,30 m do 
piso? 

profundidade máxima  
n S S 

Figura 98 

150 

No caso de lavatório 
instalado em bancada, a 
altura superior da cuba 
está entre 78 e 80 cm, e 
possui altura livre 
inferior de, no mínimo, 
73 cm?  

X n s S 7.10.3 

151 

Hi  barras de apoio de 
cada lado dos 
lavatórios, distantes a, 
no máximo, 0,50m da 
parede e do eixo da 
torneira e no caso de 
barra horizontal, o 
perfil superior de 0,78 a 
0,80m do piso e no 
caso de barra vertical 
com, no mínimo, 
0,40m  dc  comprimento, 
a 0.90m do piso? 

X n s s 
7.8.1 

Figuras 
113 e 114 

152 

As torneiras silo 
acionadas por alavanca, 
sensor eletrônico ou 
dispositivo equivalente 
? 

X 

, 

n 7.8.2 

'1
.1

M
M
,
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153 

Existe Area de 
aproximacâo frontal 
para Pessoa corn  
Mobilidade Reduzida 
(diâmetro de 60 cm) e 
para Pessoa em Cadeira 
de Rodas (0,80 m x 
1,20 m)? 

X n S s 7.10.4 

154 

Para os mictórios 
suspensos, a altura da 
borda frontal é de 0,60 
ma 0,65 m? 

n S s 7.10.4.3 

155 

Acionamento da 
descarga é do tipo 
alavanca ou automática 
e possui altura de 1,00 
ris do piso? 

X n S s 7.10.4.3 

156 

O mictório possui 
barras de apoio em 
ambos os lados com  
afastamento de 0,30 m 
(a partir do eixo), 
comprimento minimo 
de 0,70 m e fixadas a 
altura de 0,75 in do 
pi  so  acabado? 

MAO  
EXISTE 

BARRA DE 
APOIO 

n S s 7.10.4.3 

r
A

C
E

S
SÓ

R
IO

S
 

157 

Se existir ducha 
higiénica, esta instalada 
de 0,45 a 1,20 do piso e 
disti

-
nte de 0,25 a 

0,43m da borda lateral 
da bacia? 

NÃO 
POSSUI n 

7.5. m) 
Figura 14 

158 

0 espelho, quando 
instalado em parede 
sem pias, possui borda 
inferior a, no máximo, 
0,50 m e a borda 
superior a, no mínimo, 
1,80 m do piso? 

NAO 
EXISTE 

ESPELHO 
FORA DA 

PIA 

ri S s 7.11.1 

159 

0 espelho, quando 
instalado sobre o 
lavatório, possui borda 
inferior a, no  maxim°,  
a 0,90 m e a borda 

X n S s 7.11.1 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
Para ll rct a Ma y t3 ais  Fell z.  

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

superior a, no mínimo, 
1,80 m do piso? 
A papeleira embutida 
esta em altura  minima  

160 de 0.55 m (eixo) do 
piso e dista 0,20 m da 
borda frontal da bacia? 

X n s s 7.11.2 

161 

A papeleira de sobrepor  
emit alinhada com a 
borda frontal da bacia e 
o acesso ao papel está a n s s 7.11.2 
1,00 in do piso 
acabado? 
Os acessórios 

162 
(papeleira, cabide e 
porta-objetos) atendem 
ii  altura entre 0,80 m e 

X n s s 
7.11.3 
7.11.4  

1,20  in?  
As dimensões mínimas 
do boxe de chuveiro N.A0 

163 
SAO  de 0,90  in  x 0,95 
m? 

EXISTE NO 
PROJETO 

s s s 7 12 11  

Caso exista porta no 
boxe, esta possui vão 
com largura livre NÃO 

164  minima de 0.90 m 
confeccionada ern  
material resistente a 
impacto? 

EXISTE NO 
PROJETO  

n s s 7.12.1.1 

0 registro do chuveiro  

165 
esta a 1,00 m do iso r 
acabado e a 0,45  in  de 
distância do banco? 

MAO  
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 
7.12.2 

Figura 126 

Ili  banco instalado na 
parede lateral ao 
chuveiro, C0111 NÃO  7.12.3 

166 dimensões mínimas de EXISTE NO n s s Figura 
0,70  in  x 0,45 m, e 
altura de 0,46 m do 
pi  so  acabado? 

PROJETO 126.b) 

No boxe  hi  barra de 
apoio de 90° na parede MAO  7.12.3 

167 lateral ao banco e barra EXISTE NO n S s Figura 
vertical na parede de PROJETO 126.a) 
11A.61,60 UoUillINJ: 

0 piso do boxe de 
chuveiro e 
antiderrapante. está 

NÃO 
EXISTE NO 

1 
168 nivelado com o piso 

e adjacente possui  
grelhas ou ralos fora da 
area de manobra e 
transferência? 

MAO  
PROJETO 

EXISTE NO  
PROJETO 

n S s 7.12.4 

Iiii area de 
transferência (0,80 inx NAO 7.13.2 

169 
1,20 in) lateral a EXISTE NO n s s Figuras 
banheira? PROJETO 127 e 128 
A banheira possui NÃO 

g 
rd 
-7 

170 altura  maxima  de 0,46 
m? 

EXISTE NO 
PROJETO 

n s $ 7.13.2.1 

0 acionamento da 
banheira do comando  MAO  

all:1 
deve estar a unia altura 
de 0,80 m do piso 
acabado? 

EXISTE NO 
PROJETO 

., s s 7.13.2.3 

A banheira possui duas 

172 
barras de apoio 
horizontais na parede 
frontal e uma vertical 
na parede lateral? , 

Nik0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n 

.... 

s s 
7.13.2.4 

Figura 129 

Os vestiários acessíveis NÃO 
173 estito iocaiizados ern  

rotas acessíveis? 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s s 7.3.1 

-, 
g 
-e. — 

174 
Existe vestiário 
acessível Coln  entrada 
independente? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s $ 7.4.2 

As superficies de piso 
dos vestiários 
acessiveis possuem brA0 

— A 
..4 
.. 

175 
revestimento regular. 
firme, esuivei, nib)  
trepidante e 

EXISTE NO 
PROJETO 

n s $ 7.12.4 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
Para um. Miga  lilies  mais Feliz. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

176 

HA, no  minim'',  5% do 
total de cada peça 
instalada acessível, 
com no mínimo uma, 
consideradas 
separadamente, se 
IJOUVC2 divisão por 
sexo? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

ri S s 7.4.5 

177 
Hi sinalização de 
emergência? 

NÃO  
EXISTE NO 
PROJETO 

1-1 s s 7.4.2.2 

178  

Os vestiários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 
b011010 G viS1431) 
proximo a bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca. 
instalado A 40 cm do 
piso e com cor 
contrastante? 

NACJ 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 5.6.4.1 

179 

Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 ra do 
piso? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 4.6.9 

180 

A sinalização visual 
esta associada A 
sinalização tátil em 
relevo e Braille  
(instalada na parede 
adjacente ou batente 
em altura entre 0,90 m 
- 1,20 rn) ou .sonora? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S $ 5.4.1 

181 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 in de 
largura e 2,10 m de 
altura? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s s 6.11.2.4 

182 

A porta possui puxador 
horizontal, corn  
diâmetro entre 25 mm a 
35 into, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

N.7',0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n $ s 

611 97 

Figura 84; 

7.11.5 

183 

Nos locais de prática 
esportivas. as portas 
tem largura  minima  de 
lan nas circulações 
destinada a praticantes'? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s s 

í 

6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.1 1.1 

r
..  

C
A

N
A

S 

184 

As cabinas individuais 
acessíveis possuem 
superficie para troca de 
roupas na posição 
deitada, de dimensóes 
mínimas de 0,70  in  de 
largura, 1,80 m de  
comp-inlet=  e altura 
de 0,46 m? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 7.14.1 

185 

HA duas barras de 
apoio horizontais junto  
ii  superficie de troca de 
roupas com 
comprimento mínimo 
de 0,80 m, instaladas 
na cabeceira a 0,30  in  
la  lateral a na lateral a 
0,50 m da cabeceira, 
ambas em altura de 
0,75 in do piso 
acabado? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO  

n S s 7.14.1 

186 

A poria da cabina, 
quando aberta, possui 
vão livre com largura 
de 0,80 m ou 1,00 m, 
em tocais de pratica 
esporliva, com abertura 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s S S 
7.14.1; 

10.11.1 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
Per ano,a M g I ti e s  ri,  arc  

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

para o lado externo da 
cabina? 

187 

A porta da cabina 
possui puxador 
horizontal, COM 

dirtmetro entre 25  nun  a 
35 mm com , 
comprimento mínimo 
de 0,40  in,  afixado na 
parte interna da porta e 
sistema de travamento 
acessível? 

NA.' 0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 
7.5.f) 

Figura 84  

188 

0 espelho. quando 
instalado, possui borda 
inferior a 0,30 m e a 
borda superior a, no 
mínimo, 1,80 in do 
piso? 

Nii0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 7.14.1 

N
ie
r
 

B
A

N
C
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 189 

Os bancos para 
vestiários possuem 
encosto e profundidade  
minima de 0,45 m. 
largura  minima  de 0,70 
me altura de 0,46 m do 
piso, e possuem um 
espaço livre inferior 
via. 0,30 iii  
profundidade? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

s s 7.14.2 

190 

Os bancos possuem  
area de transferência 
lateral com dimensões 
mínimas de 0,80 x 1,20 
m? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

is S s 
7.14.2  

Figura 131 

vi 
0 

•< 
's 
¢ 

191 

A altura de utilização 
dos armários esta entre 
0,40  in  e 1,20in do piso 
acabado? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 7.14.3 

192 

A altura de fixação dos 
puxadores dos armários 
está entre 0.40 m e 1,20 
m? 

EX NÃO 
ISTE NO 

PROJETO 
n $ s 7.14.3 

, 93  
' 

As prateleiras possuem 
profundidade que 
variam entre 0,25 e 
0,43, a &wittier da 
altura de cada 
prateleira, conforme 
figura 14 da NBR 
9050? 

NÃo 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 
7.14.3 
4.6.2 

Figura 14 

194 

.. 

As projeção de abertura 
das portas dos armários 
permite area de 
circulação  minima  de 
0,90  in?  

Nii0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s 

.. 

s 7.14.3 

-

1
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195 

Os cabides e porta- 
objetos estão a uma 
altura entre 0,80  in  e 
1,20 m? 

NÃo 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 7.14.5 

196 
0 porta-objetos possui 
profundidade maxima  
de 0,25 m? 

NA.0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 7.14.5 
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197 

0 mobiliário urbano 
esta localizado junto a 
uma rota acessível e 
fora da faixa livre para 
circulação de pedesire? 

Nik0 
EXISTE NO 
PROJETO 

S s 
4.3.3 
8.1 

198 

Os assentos públicos 
possuem altura e 
profimidade entre 0,40 
e 0,45 m, largura 
individual entre 0,45 e 
0,50 m e encosto com 
angulo entre 1000 e 
110'? 

NA.0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 8.9.1  

199  

Em locais de 
atentimen to ao público, 
existe assento de uso 
preferencial sinalizado 
corn o Símbolo 
Internacional de 
Açesso e 1,4)511 05 

simbolos de gestante, 

NÃ O 
EXISTE NO 
PROJETO 

n $ S 

5.3.2 
Figuras 31 

e 32;  
5.3.5.1 

Figuras 35  
a 39  



MAGALHÃES 
DE ALMEDA 
P in a M y t.  

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

pessoa com criança de 
colo, pessoa idosa, 
pessoa obesa e pessoa 
com mobilidade 
reduzida? 
Em locais de 
atendimento ao NA.0 

200 público, existe assento 
para pessoa obusa (.5% 
com no mínimo um)? 

EXISTE NO 
PROjETO 

n 10.19 

201 

0 assento para pessoa 
obesa possui largura  
minima de 0.75 m, 
profundidade entre 0,47 
m e 0,51 m e altura do 

NÃO 
E.XISTE NO n S s 4.7 

assento entre 0,41  in  e PROJETO 

0,45 m e suporta carga 
de 250 l'-? 
0 mobiliário não 
interrrompe a livre NÃO 

202 passagem, nos espaços 
de circulação das rotas 
acessíveis?  

EXISTE NO 
PROJETO 

n s $ 4.3.3 

Hit  M.R (0,80 x 1,20 
m) ao lado dos assentos NÃO 

203 fixos e fora da faixa 
para circulação de 
pedestres? 

EXISTE NO 
PROJETO 

a s s 8.9.3 

A circulação entre os 
moveis ou passagens 

NÃO 
204 internas 6, no mimoso, 

de 0,90 m e possui 
areas de giro para 
retorno? 

EXISTE NO 
PROJETO  

i S s 4.3 

As mesas possuem 
largura  minima  de 0,90 NA° 

205  in  e altura da superficie 
de trabalho entre 0,75 
me 0,85 m? 

EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 9.3.1.3 

As mesas permitem 
aproximação frontal da 
cadeira de rodas, com 
tuna altura livre 
minima de 0,73 m 

NÃO  
206 

ernbaixo da superficie EXISTE NO n s s 9.3.1.4 

,s 

de trabalho, garantindo 
largura  minima  de 0,80 
m e profundidade  
minima  de 0,50 m? 

PROJETO 

T
R

A
N

S
P
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R

T
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Em pontos de 
embarque e 
desembarque de 
transporte público, se NÃO 

207 houver assentos fixos 
e/ou apoios isquititicos, 
há também espaço para 

EXISTE NO 
PROJETO 

a $ s 8.2.1.2 

POR com dimensões 
de 0,80 m x 1,20 m?  

208 

Hi sinalização 
informativa sobre as 
linhas disponíveis nos 
pontos de ônibus, dos 
tines visual e .sonora? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n $ s 
8.2.1.3 
5.2.7 

Em edificações de 
grande porte e 
equipamentos urbanos,  
hi pelo menos um 
telefone que transmita  MAO  

209 mensagens de texto EXISTE NO n s s 8.3.2 

co  
i.4 
7 

(TDD) ou tecnologia 
similar, instalado a uma 
altura entre 0,75 rn e 

PROJETO  

0 i.i. 
v..4 
a 

0,80 m do piso 
acabado? 

El 
Pelo menos um 
telefone de cada 

I__J 

210 conjunto assegura 
dimensito e espaço 
apropriado para 
aproximação, alcance, 
maninulacio e uso 

NA.0 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 
8.3.1 
8.1 



MAGALHÃES 
ALMEIDA 

Para urna main  Feliz. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

devidamente 
sinalizado? 

211 

Caso exista cabina 
telefônica, pelo menos 
uma e acessível e 
possui dimensões que 
garantem um M.R 
(0,80 m x 1,20 m) com 
aproximação frontal? 

NÃO 
EXISTE NO 

PROJETO 
n S s 8.4.2 

212 

0 telefone da cabina 
acessível esta instalado 
suspenso, na parede 
oposta  it  entrada? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n s s 8.4.2 

213 

Em frente a cabina há 
espaço para rotação de 
180° de cadeira de 
rodas (1,50 x 1,20 m)? 

NAJD 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 8.4.2 
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214 

Se houver areas  
drenantes de árvores 
invadindo as faixas 
livres do passeio, hi  
grelhas de proteção, 
com vãos de no 
máximo 15 mm? 

X n S s 
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215 

0 balcão de 
atendimento efou 
informações está 
facilmente identificado 
e localizado em rota 
acessível? 

X  ii  S s 9.2.1.1 

216 

Os balcões dc  
atendimento elou 
informações garantem 
um M.R frontal?  

X s S s 9.2.1.2 

217 

Hi  circulação adjacente 
aos balcões que permita 
giro de 180' (1,20 x 
1,50 m) de cadeira de 
rodas? 

X s S s 9.2.1.2 

218 

Balcão de atendimento 
possui superfície com 
largura  minima  de 0,90 
me altura entre 0,75 m 
a 0,85 m do piso, 
assegurando-se largura 
livre minima sob a 
superfície de 0,80 m? 

ALTURA 
MAIOR 

Qt_TE 0,8,5 
n S s 9.2.1.4 

219 

Balcão de informações 
possui superfície com 
largura  minima  de 0,90 
m e altura entre 0,90 m 
a 1,05 m do piso, 
assegurando-se largura 
iivre minima sob a 
superfície de 0,80 m? 

NÃO 
POSSUI 

BALCAO 
DE 

INFORMAQ 
AO 

n S s 9.2.3.4 

220 

Balcão de atendimento 
ou de informação 
possui altura livre sob 
o tampo de no mínimo 
0,73 m e profundidade 
livre  minima  de 0,30 
m, de modo que a 
possua em cadeira de 
rodas tenha a 
possibilidade de 
avançar sob o balcão? 

X n S S 
9.2.1.5 
9.2.3.5 

221 

Os balcões possuem o 
Símbolo Internacional 
de Acesso  proximo  A. 
parte rebaixada? 

n S s 5.3.2.2 
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222 

Em areas de 
atendimento, no caso 
de  dispensers  de senha 
ou totens de 
autoatendimento, estes 
estão localizados em  
area  de piso nivelado e 
sem obstruções? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 9.4.3.2 

223 

Pelo menos um desses 
equipamentos possui 
um lvi. R. para 
aproximação (frontal e 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 9.4_3.4 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
Para a ra Mogati..e  

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

alcance visual frontal 
ou lateral) de pessoa  
ern  cadeira do rodas? 

224 

Os controles estão 
localizados entre 0,80 
m e 1,20  in  do piso, 
com profundidade de 
no máximo 0,30 m em 
relação  it  face iionial 
externa do 
equipamento? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 9.4.3.5 

225 

O equipamento 
apresenta instruções e 
informações visuais e 
auditivas ou  Weis  em 
posição visível, 
conforme Seção 5? 

NaÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 9.4.3.8 

226 

No caso de  displays  de 
senhas, a informação é 
compreensível por 
pessoas COM 

deficiência, sendo 
apresentada de forma 
visual e sonora? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 5.1.3 
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227 

Os bebedouros estio 
instalados com no 
mínimo duas aituras 
diferentes debica: 0,90 
m e outra entre 1,00 m 
e 1,10  in  em relação ao 
piso acabado? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 8.5.1.2 

228 
0 bebedouro de 0,90 m 
possui altura livre 
inferior de 0,73 m? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 8.5.1.3 

229  
Ha possibilidade de 
aproximayito frontal 
sob o equipamento, 
garantido um M.R.? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 8.5.1.3 

230 

Havendo copos 
descartáveis, estes 
estão entre 0,80 m e 
1,20 m do piso? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 8.5.2 

231 

Os outros modelos 
(garrafão, filtro, etc.),  
assim corno o manuseio 
dos copos, estão 
posicionados na altura 
entre 0,80  in  e 1,20 m 
do piso acabado? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S s 8.5.2 

232 

Estes modelos 
permitem a 
aproximação lateral de 
uma Pessoa com 
Cadena de Rodas? 

NÃO 
EXISTE NO 
PROJETO 

n S S 8.5.2 
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