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Regulamenta a Lei nº 7076, de,
04-06-92, no que concerne
a
prioridade de atendimento
à
pessoas idosas, às portadoras
de deficiência física e àsges
tantes, e dá outras providên=
cias.

o PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das a
tribuições

que lhe confere

o art. 94, inciso 11, da Lei Orgânica,-

Art. 12 - Terio atendimento prioritário, em todos
os órgios e entidades da Administraçio Municipal, estabeleclmentos
bancários e comerciais, no Município, as pessoas idosas, as portadoras de deficiência física e às gestantes,
§ 12

-

§ 22

-

Entende-se por atendimento prioritário anão
obrigatoriedade
das pessoas protegidas pela Lei n2 7076, de 4 de de
zembro de 1992, a esperarem em filas formadas pelos órgios e entidades referidas no "caput" deste artigo.

var idade superior

Considera-se pessoa
a 60 (sessenta) anos.

idosa aquela

que compr~

§ 32

As deficiências f1sicas entendidas pela Lei
n2 7076/92
sio as que impossibilitam as pessoas de exercerem movi
mentos normais.

§ 42

aspecto

-

f1sico permita

Consideram-se
identificaçio

gestantes
visual.

aquelas

pessoas cujo
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ais e órgãos de atendimento ao público deverão criar as
necessárias ao pleno cumprimento deste Decreto.
Parágrafo único: A responsabilidade pelo cumprimento
da Lei nQ 7076 e deste Decreto será das chefias dos órgãos de atendimento ao público, diretores, gerentes ou proprietários dos estabe
lecimentos bancários e comerciais.
Art. 32 - Os estabelecimentoscitados no artigo 1!!deverão
afixar, em local visível, cartazes que dêem ciência aos usuários da priorida
de de atendimento às pessoas idosas, aos deficientesfísicos e àsgestantes:com a menção da Lei n!! 7076/92 e deste Decreto.
Art. 4!! - Os cartazes de que trata o artigo anterior deve
rão ser confeccionadosconfonnemodelos em anexo, tamanhos-padrão,
sendo aconselhado para o üso consoante área do local, tomando-se por base:
a) Tamanho A-4 - Área de abrangência:

até 25m2;

Art. 5!! - A fiscalização, autuação, cobrança das mu!
tas e aplicação das penalidades decorrentes da Lei n2 7076/92 e des
te Decreto será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Pro=
dução, Indústria e Comércio.

•

Art. 6!! - A inobservância das normas deste
Decreto
sujeita os infratores às sanções previstas no art. 3!! da Lei
nQ
7076/92.
Art. 7!! - Os procedimentos para autuações dos infratores, apresentação de defesa ou recursos, face a penalipades impos
tas, são os regulados pela Lei Complementar n!! 12, de ~7 de janei=
ro de 1975 e demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis
à infração cometida.
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Art. 92

-

Revogam-se

as disposições

em contrário.

Tar0;1o.
Prefei to.

José Luiz Vianna Moraes,
Secretário Municipal da Produção,
Indústria e Comércio.

Raul Pont,
Secretário do Governo Municipal.
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