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LEr COMPLEMENTAR N~ 410, DE 26 DE DEZEMBRQ DE 2.004 
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Prevê instalação de equipamento de telefonia destinado a pessoas portad!J<as 

de deficiência auditiva e de fala, em edíficaçõett 

o PRKI"EITO 00 MUNICÍPIO DE JIJNDIAL Estado d. São Paulo, de acordo 

com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária realizada no dia 30 de novembro 

de 2,004, PROMUl,GA a seguinte Lei O)mplementar 

Ar(. r - As edificações, onde baja """"'0 público, !erílo equipamentos de telefonia 

para pessoas portadoras de deficicncia auditiva e de fala 

Art. 2" - O disposto nesta lei é condição obrigatórja para as nova.q construções e para 

reforma em instalações elétricas Ou de telefonia, sendo facultativo para os demais casos. 

§ r ~ Os dispositivos a que se refere esta lei estarão de aoordo com as normas 

técl1ica.~ aplicáveis e em condições de receber a instalação de linha telefônka e de aparelho 

apropriadQ tão logo contratados os serviços com a empresa cnficessionária de tdefonia:" 

§ r ~ Os equipamentos de tclefont<1 a que: se refere esta lei estarão devidamente 

ccl1ificados pelo órgão federal competente. 

Art. 3" - Quando o aparelho te1efôníco de destino for análogo ao da HgaçãQ, a 

transmL."isão será direta, caso contrário o serviço de comunicação será caracterizado peja 

vinculação dos aparelhos çentraís de ttendímento de voz, através das quais as pessoas 

portadoras de deficiência auditiva e de fala estabelecerão contato oom intcrt()(;Utores usuários 

de apa,elhos-padrão, 

Art. 49 
- Esta lei complementar será regulamentada pelo F:xecutivo, inclusive 

! definindo o ícone de identificação vísual para os locais que pos.<ruam os apare'hos. 

Art~ 511 
- Esta lei <mmplementar entra em vigor n data de sua puhlicação, 
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Publicada e registrada na Secretaria l'vfunidpal de r.,"egócios Jurídicos da Prefeitura do 

Municipío de Jundiaí, aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e quatro. 
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