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Processo nº.:  
Requerente: 
Data:  

 
 

1ª Análise de Laudo de Certificação de Acessibilidade - Decreto Municipal nº 185/2019 
 

Contém os dados do proprietário/inquilino (mesmas do Anexo I desta Lei);  

Contém os dados do responsável técnico (mesmas do Anexo I desta Lei); 

Contém o número da Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica referente ao laudo técnico; 

Contém as informações do imóvel ou empresa a ser certificada (mesmas do Anexo I desta Lei); 

Descrição da atividade principal (a certificar) e demais atividades relevantes/complementares; 

Data(s) da(s) Visita(s), objetivos e descrição do método utilizado para a avaliação; 

Contém as legislações e normas que levaram a fundamentação do laudo e sua conclusão; 

Contém informações acerca da classificação dos compartimentos e circulações conforme a NBR 9050/2020 
em uso comum (coletivo), uso público e uso restrito e  informações sobre o traçado da rota acessível 
escolhida pelo responsável técnico; 

Contém fotografias e informações, conforme o caso: 
1. calçada de acordo com a Lei Municipal nº 3.893/2018; 
2. garantia da acessibilidade no trajeto da calçada até o interior da edificação; 
3. garantia da acessibilidade no trajeto da entrada da edificação até todos os compartimentos de uso coletivo e/ou 

de uso público; 
4. dispor de balcão de atendimento acessível; 
5. dispor de sanitários acessíveis; 
6. dispor de vagas de estacionamentos acessíveis (vagas PcD e vagas para idosos) 
7. dispor de sinalização visual e tátil; 
8. garantia de acessibilidade aos pavimentos não-térreos quando estes forem de uso coletivo e/ou público. 

 
No caso de enquadramentos em adaptação razoável, há justificativa técnica que determine a inviabilidade 
estrutural da adaptação, acompanhada de registro de responsabilidade técnica específico de profissional 
legalmente habilitado.  

O encerramento do laudo contém a declaração expressa de ciência de que o profissional responde 
administrativa, civil e criminalmente pelas declarações prestadas. 

Legenda:  
A – Apresentado | N – Não Apresentado | D – Desnecessário  
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