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Comunicado CISE nº 03  de 18 de agosto de 2014 

 

 

 

Senhores Dirigentes de Ensino 

 

 

A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, 

considerando a realização das eleições deste ano, solicita atenção dos Senhores 

Dirigentes de Ensino à legislação vigente e ao Termo de Ajustamento de Conduta 

acordado com o Ministério Público do estado de São Paulo e a Secretaria da 

Educação, em 26/2/2014, para garantir a utilização do Juízo Eleitoral no uso de 

prédios escolares acessíveis para facilitar a votação do cidadão portador de 

dificuldades locomotoras. 

Desta forma, encaminhamos a listagem das escolas estaduais com 

respectivos prédios acessibilizados, endereço completo, por município, para 

divulgação junto ao Juízo Eleitoral de cada Comarca, em caráter de 

urgência. (Fonte: FDE/2014). 

Convém esclarecer que a Secretaria da Educação atende às 

normas da NBR 9050/2004 para novas construções escolares e reformas dos 

prédios escolares, respeitando o orçamento anual e os critérios definidos em 

conjunto, no TAC, cláusula sexta, entre outras: 

- município de escola única estadual; 

- município sem escola acessível; 

- prédio de único pavimento com prevalência aos de dois ou mais 

andares; 

- municípios com mais de 50.000 habitantes, devendo existir pelo 

menos uma escola acessível por área de abrangência, num raio de 2 km entre a 

escola e a residência do aluno; 

- prédio com alunos com dificuldade motora, levando em conta 

que a matrícula destes alunos é obrigatória em escola acessibilizada. 

Acrescentamos que, a cláusula décima do TAC permite que, 

excepcionalmente, poder-se-á realizar intervenções de acesso, a título de 

adiantamento parcial das obras de acessibilidade, nos casos de pequenos reparos 

ou manutenção de prédios escolares, como segue:  
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- execução de rampa de acesso ao edifício escolar; 

- acessibilidade do sanitário masculino e feminino, com trocador; 

- colocação do piso podotátil, nos locais de acesso, de transição e 

de transposição de eventuais desníveis de piso; 

- instalação de uma sala no pavimento térreo do prédio de dois ou 

mais pavimentos para facilitar o acesso das pessoas com dificuldades 

locomotoras. 

Esta forma de iniciar a acessibilidade do prédio escolar deve 

merecer a manifestação da FDE/Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 

responsável pela análise técnica e execução das obras e serviços nos edifícios 

escolares; e, obedecerá a legislação vigente. 

Quanto à reforma e à adequação dos prédios escolares para 

receber acessibilidade, faz-se necessário o cumprimento de todos os 

procedimentos, as etapas e a legislação vigente e um prazo aproximado  de 

execução de 18 a 20 meses, acrescentando ainda a revisão do Sistema de 

Combate à Incêndio e obtenção da Autorização da Vistoria do Corpo de 

Bombeiros. 

Finalmente, quanto ao pedido para sinalização de vagas para 

idoso e cadeirante em estacionamento, convêm esclarecer que fora do prédio da 

escola, na via transitável para veículos ou recuos, caberá à Municipalidade. 

No aguardo do empenho de todos no cumprimento destas ações, 

com a devida antecedência e urgência. 

 
     Atenciosamente, 

                                          
 
                                        Dione Maria Whitehurst Di Pietro 
                                                Coordenadora  da CISE 
 
 
 
 
 
 


