ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNrCÍpro DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEIt.470, DE 10DE FEVEREIRODE 2015.

Dispõe sobre a destinação preferencial às
pessoas com deficiência e aos idosos, das
unidadeshabitacionaislocalizadasern andar ou
pavimento com melhores condições de acesso,
desdeque regularmenteinscritos nos programas
municipais da habitação, nas condições que
especifica,e dá outrasprovidências.

o PREFEITO MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DO AMARÂNTE/RN, no

uso de suaatribuiçãolegalprevistano arÍ.45,
$1', IV, da Lei orgânicado Município,
FAZ SABER que a câmara Municipal aprovou e ele sancionaa seguinterei:
Art. 1'. As pessoascom deficiênciae os idosostêm preferênciana aquisição,pt-rr
meio dos programasmunicipais de habitação,das unidadeshabitacionaislocalizadas
em andar ou pavimento com merhorescondiçõesde acesso,desde que regularmente
inscritosno respectivoprograma.
Parágrafo Unico. A reserva de que fiata o caput deste artigo estende_seaos
beneficiríriosdos aludidos programascujos dependenteslegais que residem de forma
permanente
com os mesmos,incluampessoasnessascondições.
Art. 2". São consideradaspessoas com deficiência aquelas que têm
impedimentosde longo prazo de nattJrezafisica, mentar, intelectual ou sensorial,os
quais, em interação com diversas barreiras,podem obstruir sua participaçãoplena
e
efetivana sociedadeem igualdadede condiçõescom as demaispessoas.
Art. 3'. São consideradas
pessoasidosasaquelascorn idade igual ou superiora
sessentaanos.
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Art. 4o. Nas edificaçõesdestinadasaos programasmunicipais
de habitação
devemser atendidasas especificações
sobreacessibilidade
daspessoasportadorasde
deficiênciafisica constantes
dasnormastécnicasda AssociaçãoBras eira de Normas
Técnicas- ABNT.
Art. 5o.Estalei entraem vigor a partir de suapublicaçãoe
ficam revogadas
as
disposições
em contriírio.

SãoGonçalodo Amarante/RN,10de fevereirode 2015.
194"da Independência
e 127"daRepública.
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Prefeito
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