Relatório Geral Leis Municipais de Inclusão e Acessibilidade 2020

Nessa ação foram notificados os fornecedores com orientações do Procon sobre as Leis
Municipais que garantem inclusão e acessibilidade aos portadores de necessidades
especiais, e também foram incluídas as que tratam da proteção da criança, dos
economicamente vulneráveis e dos animais.

Relatório de Notificações Leis Municipais de Inclusão, Acessibilidade, e de
Proteção aos Consumidores Vulneráveis 2020
Legislação Municipal e Assunto

Fornecedores

Lei Municipal nº 3.212/17 - Aviso Sonoro - Obrigatoriedade de avisos que
emitam o som da senha numérica nos sistemas de senhas, para auxílio dos
portadores de deficiência visual. (Bancos, hospitais, clínicas, laboratórios e
outros comércios que dispõem de sistema de senhas eletrônicas)

32

Lei Municipal nº 3.013/13 - Facilitador de Locomoção - Obriga os
supermercados a dispor de equipamentos facilitadores de locomoção pessoal,
dotados de cesto para acondicionar produtos.

21

Lei Municipal nº 3.286/18 - Cardápio Braile - Institui a obrigatoriedade de
cardápios impressos em braile em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e
similares.

60

Lei Municipal nº 3.024/13 - Monitor Kids - Torna obrigatória a permanência
de monitor nos estabelecimentos comerciais que disponham de espaço de lazer
para crianças. (Bares, restaurantes, lanchonetes e similares)

6

Lei Municipal nº 2.862/11 - Aviso Gratuidade Assento de Óbito - Torna
obrigatório afixação de aviso informando o direito ao acesso gratuito do
assento de óbito e da respectiva primeira certidão de acordo com a Lei Federal
nº 9534/1997. (Funerárias e velórios)

9

Lei Municipal nº 3.281/18 - Proibição de Atos Mutilatórios - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de afixação de cartaz ou placa informativa em clínicas
veterinárias, lojas agropecuárias, hospitais veterinários, pets shops e demais
estabelecimentos afins sobre a proibição de atos mutilatórios em animais.

26

Total de fornecedores notificados na ação

154

Matéria: Lei Municipais garantem inclusão e acessibilidade em estabelecimentos comerciais
27/01/2020
http://www.itajuba.mg.gov.br/eventos/leis-municipais-garantem-inclusao-e-acessibilidade-emestabelecimentos-comerciais/

Para denúncias, baixe nosso aplicativo

