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LEI N2  698/2015 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015 

"Torna obrigatória a instalação de banheiros 
e equipamentos sanitários adaptados para 
deficientes fisicos (paraplégicos e 
hemiplégicos), em casas de shows e eventos 
públicos e/ou privados, na forma que 
menciona." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte 
Lei: 

Art. l• É obrigatória a Instalação de no mínimo 2 (dois) banheiros e equipamentos 
sanitários adaptados para deficientes físicos (paraplégicos e hemiplégicos) em casas de 
shows e eventos públicos e privados. 

Art. 2. Nas instalações sanitárias de uso público já existente, a reforma para o 
atendimento do artigo será feita no prazo de um ano a partir da vigência desta Lei. 

Parágrafo único. Os boxes individuais para bacias sanitárias devem ter no mínimo 
1,40m de largura por 1,60m de comprimento. As portas devem deixar um vão livre para 
entrada de 0,80m e abrir para fora com trancas que possam também abrir pelo lado 
externo, para caso de necessidade. As bacias sanitárias devem ser colocadas a uma 
distância de 0,46m entre o eixo da bacia e a parede lateral do boxe. Os assentos devem 
estar a 0,46m de altura do piso. Os boxes devem ter barras de apoio com comprimento 
mínimo de 0,65m e diâmetro de 0,03m firmemente afixadas nas paredes laterais, com 
inclinação de 45 graus em relação à altura da bacia. Na parede do fundo deve haver uma 
barra,afixada no eixo da bacia, a 0,30m acima do assento. 

Art. 3Q•  Os sanitários deverão estar acessíveis com rampas e corredores adaptados e 
sinalização visível. 

Parágrafo único. Rampas de acesso e circulação com piso antiderrapante; largura 
mínima de120cm; corrimão de ambos os lados com altura máxima de 80cm; proteção 
lateral de segurança; e declive de 5% a 6%, nunca excedendo a 8,33% e 3,50m de 
comprimento; escadas com largura mínima de 120cm; corrimão de ambos os lados 
coma altura máxima de 80cm e degraus com altura máxima de 18cm e largura mínima 
de 25cm. 
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Art. 42. As casas de shows e eventos que não cumprirem esta Lei, ficam sujeitos, 
progressivamente, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, a aplicação das 
seguintes penalidades: 

1 - advertência escrita; 

II - multa, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 

III - em caso de reincidência, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais); 

IV - aplicadas as penalidades previstas nos incisos anteriores e não 
havendo regularização por parte das casas de shows e eventos infratoras, será suspenso 
o alvará de funcionamento. 

Parágrafo único. A aplicação das referidas sanções será precedida de fiscalização pelos 
órgãos municipais competentes, os quais expedirão autos de infração em caso de não 
cumprimento da presente Lei. 

Art. 5. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
inclusive no que se refere à procedimentos de fiscalização, processos administrativos e 
aplicações de penalidades aos infratores. 

Art. W. As casas de shows e eventos terão o prazo de 180 (cento e oito) dias, contados 
da publicação desta Lei, para se adequarem as disposições contidas neste diploma legal, 
sem prejuízo do disposto no art. 2. 

Art. 7. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 09 de Setembro de 2015. 
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