
32,83%

11,76% 1 sul 25/3/2014

CEREST – Centro de 

Referência do 

Trabalhador em Campinas

Av. Prefeito Faria Lima nº 680 – Pq. 

Itália

55,55% 2 sul 22/7/2014
Hospital Municipal Mário 

Gatti

Av. Prefeito Faria Lima nº 340 – Pq. 

Itália

11,76% 3 sul 25/3/2014

SAMU – Serviço de 

Atendimento

Móvel de Urgência

R. Artur Ramos, n° 441 – Ponte Preta

11,76% 4 sul 25/3/2014

SAEC – Serviço de 

Atendimento a 

Pacientes Especiais e Crônicos

R. Artur Ramos, n° 441 – Ponte Preta

0,00% 5 leste 10/6/2014
Serviço de Saúde Dr. Cândido 

Ferreira
R. Antonio Prado, n°430 – Sousas -

17,64% 6 leste 4/9/2014 Policlínica ll – Campos Sales Av. Campos Sales,n°  737 -  Centro

27,77% 7 25/3/2014 Policlínica lll – Faria Lima
Av. Prefeito Faria Lima nº 90 – Pq. 

Itália
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VISITA
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66,66% 8 sudoeste 15/4/2014

Ambulatório e PS Prefeito 

Edivaldo

Orsi – Complexo Municipal 

Ouro

Verde

Av. Ruy Rodrigues, n° 3.434 – Jd. 

Yeda -

52,94% 9 leste 27/5/2014

CRR – Centro de Referência 

em 

Reabilitação Jorge Rafful 

Kanawaty

R. Atílio Miatto, n° 210 -  Arboreto 

dos 

Jequitibás  Vl. Santana – Sousas

17,64% 10 norte 13/5/2014
Pronto Atendimento Vila 

Anchieta

Av. João  Paulo ll, n° 670 – Vila 

Anchieta

76,47% 11 sul 8/4/2014 Pronto Atendimento São José
R. Bertoldo Fernando de Castro, s/n° 

Jd. Bandeiras ll

52,94% 12 27/5/2014

Pronto Atendimento Dr. 

Sérgio 

Arouca ( PA Campo Grande)

R. Dirce de Oliveira Santos, n° 280 

Jd. Alto Belém

52,94% 13

distrito de 

Barão 

Geraldo

29/4/2014
Centro de Saúde Barão 

Geraldo

R. Albino J. B. Oliveira, n°893  Barão 

Geraldo

35,29% 14 norte 1/7/2014
Centro de Saúde Vila Boa 

Vista
R. das Acácias, n°600 – Vila Boa Vista

52,94% 15

distrito 

nova 

aparecida

29/4/2014

Centro de Saúde Cássio 

Raposo do

Amaral

R. Comendador Alandino Selmi, n° 

2.551  San Martin

41,17% 16 norte 13/5/2014 Centro de Saúde Jd. Aurélia
Av. Licínia Teixeira de Souza, n°331 – 

Vila Proost de Souza

41,17% 17 norte 13/5/2014 Centro de Saúde Jd. Eulina
R. Martin Luther King Jr., n°286 – Jd. 

Eulina



23,52% 18

distrito 

nova 

aparecida

13/5/2014
Centro de Saúde Padre 

Anchieta

Av. Papa João Paulo ll, n° 640 – Vila 

Padre 

Anchieta

41,17% 19

distrito 

nova 

aparecida

13/5/2014 Centro de Saúde Rosália

R. Artur Penalva (antiga Rua dois), 

n°137 - 

Jd. Rosália

22,22% 20 norte 13/5/2014
Centro de Saúde Santa 

Bárbara

R. Joaquim Tarcisio Gallace Zambon, 

n° 750

41,17% 21 norte 1/7/2014
Centro de Saúde Santa 

Mônica

R. Olívio Manoel de Camargo, n° 297

Jd. Santa Mônica

29,41% 22 norte 29/4/2014 Centro de Saúde São Marcos

Av. Maria Luiza Pompeo de 

Camargo, n°199

Jd. Campineiro

17,64% 23

distrito de 

Barão 

Geraldo

1/7/2014 Centro de Saúde Village
Av. Francisco Cândido Xavier, n°546 -

Village Campinas

5,88% 24 sul 25/3/2014 Distrito de Saúde Sul

R. Pastor Cícero Canuto de Lima, n° 

401-  

Pq. Itália

5,88% 25 sul 25/3/2014
Vigilância em Saúde -  VISA   

Sul

R. Pastor Cícero Canuto de Lima, n° 

401-  

Pq. Itália

52,94% 26 sul 8/4/2014 Centro de Saúde Campo Belo
R. Milton Pereira de Castro, n°255 -  

Jd. Campo Belo l

35,29% 27 sul 8/4/2014
Centro de Saúde Carvalho de 

Moura
R. Celso Luglio, s/n° - Pq. Residencial

27,77% 28 sul 25/3/2014 Centro de Saúde Faria Lima
Av. Prefeito Faria Lima nº 90 – Pq. 

Itália



47,05% 29 sul 8/4/2014 Centro de Saúde Fernanda
R. Victor Baranauskas Filho, n°125 – 

Jd. Fernanda ll

5,88% 30 sul 25/3/2014
Centro de Saúde Jd. 

Esmeraldina

R. Vitor Meirelles, n° 275 Jd. 

Esmeraldina -

29,41% 31 sul 25/3/2014
Centro de Saúde Jd. 

Paranapanema

R. Boaventura Lemos, n° 590 – Jd. 

Paranapanema

70,58% 32 sul 25/3/2014
Centro de Saúde Jd. Santa 

Odila

R. Beato Marcelino Champagnat, n° 

187 - 

Jd. Santa Odila

5,88% 33 sul 25/3/2014
Centro de Saúde Pq. Da 

Figueira

R. Jerônimo Tognolo, n° 77 – Pq. Da 

Figueira

17,64% 34 sul 8/4/2014
Centro de Saúde Jd. São 

Domingos

R. Juvenal de Oliveira, s/n° - Jd. São 

Domingos

22,22% 35 sul 25/3/2014 Centro de Saúde São José
Av. José Carlos A. Galvão, n°184 – Jd. 

São José

38,88% 36 sul 25/3/2014
Centro de Saúde Jd. São 

Vicente

R. Antonio Francisco da Silva, n°365 

– Vila 

Formosa

41,17% 37 sul 25/3/2014 Centro de Saúde Vila Ipê

R. Synira de Arruda Valente, n°1.400 

– Jd. 

Das Oliveiras

11,76% 38 sul 22/7/2014 Centro de Sáude Vila Rica R. Manganês, n° 126 -  Vila Rica



66,60% 39 sul 25/3/2014

Centro de Saúde Vila 

Orosimbo 

Maia

R. Dr. Laerte de Moraes, n°161 – Vila 

Orosimbo Maia

16,66% 40 leste 29/4/2014 Distrito de Saúde Leste
R. Carolina Florence, n°832 – Vila 

Nova

16,66% 41 leste 29/4/2014
Vigilância em Saúde -  VISA 

Leste

R. Carolina Florence, n°832 – Vila 

Nova

17,64% 42 leste 29/4/2014
Centro de Saúde Boa 

Esperança

R. Prof. Rene Oliveira Barreto, n° 440 

– Jd. Boa Esperança

17,64% 43 leste 10/6/2014
Centro de Saúde Carlos 

Gomes

R. Antonio Ignácio Pupo, s/n°  - 

Carlos Gomes

CEP – 13098-801

5,55% 44 leste 16/6/2014

Centro de Saúde Centro- Dr. 

Mário C. 

Bueno Jr.

R. Barão de Jaguara, n°656 – Centro

47,05% 45 leste 29/4/2014 Centro de Saúde Costa e Silva R. Joaquim Manoel de Macedo, s/n°

11,11% 46 leste 29/4/2014
Centro de Saúde Jd. 

Conceição

R. Dr. Silvino de Godoy, n°40 – Jd. 

Conceição



33,33% 47

distito de 

Joaquim 

Egidio

27/5/2014

Centro de Saúde José Ignácio 

Filho - 

Joaquim Egídio

R. Heitor Penteado, n°1.225 – 

Centro/Joaquim 

Egídio

35,29% 48 leste 29/4/2014
Centro de Saúde Pq. São 

Quirino

Av. Diogo Álvares, n° 1.450 – Pq. São 

Quirino

58,82% 49
distrito de 

Sousas
27/5/2014 Centro de Saúde Sousas

R. Cons. Antonio Prado, n° 410 – Vila 

Lório - 

Sousas

35,29% 50 leste 29/4/2014

Centro de Saúde Taquaral 

Cônego 

Milton Santana

R. Henrique Schroeder, n°  300 – 

Taquaral

52,94% 51 leste 29/4/2014
Centro de Saúde Vila 31 de 

Março

Av. Antônio Pavim, n°1.065 – Vila 31 

de Março

23,52%

52

sudoeste 1/4/2014
Centro de Saúde Balão do 

Laranja

Av. Paulo Provenza Sobrinho, n°35 – 

Jd. Campos Elíseos

41,17% 53 noroeste 6/5/2014 Centro de Integração R. Zocca, n°161 – Vila Castelo Branco

41,17% 54 noroeste 6/5/2014 Centro de Saúde Itajaí
R. Paulo Gliwkoff, n° 160 – Pq. Itajaí 

ll

38,88% 55 sudoeste 6/5/2014
Centro de Saúde Jd. 

Ipaussurama

Av. Márcio Egídio de Souza Aranha, 

n°351

Jd. Ipaussurama

35,29% 56 sudoeste 6/5/2014

Centro de Saúde Vila Perseu 

Leite 

De Barros

Av. Paulo Provenza Sobrinho, 

n°1.580 – Jd.  

Vila Perseu Leite de Barros



23,52% 57 noroeste 6/5/2014 Centro de Saúde Pq. Floresta

R. Flávio Marinho Mendes, n°150 – 

Pq. 

Floresta

41,17% 58 noroeste 6/5/2014
Centro de Saúde Pq. Florence 

ll

R. Nelson Ferreira de Souza, n° 292 – 

Jd. 

Florence ll

52,94% 59 noroeste 6/5/2014 Centro de Saúde Rossin R. Gertrudes Moro Rossin, n°690

11,11% 60 noroeste 6/5/2014 Centro de Saúde Satélite Ìris

R. Pastor Samuel de  Campos 

Chiminazzo,

(antiga rua 45) , n°6.811 – Satélite Íri

23,52% 61 noroeste 6/5/2014 Centro de Saúde Pq. Valença

R. Natale Bertucci(antiga rua 25) , 

n°20 – Pq. Valença

35,29% 62 sudoeste 1/4/2014
Centro de Saúde Campos 

Elíseos -( Trancredão)
Av. Tancredo Neves, n°5.101

Jd. Campos Elíseos

29,41%

63

sudoeste 1/4/2014 Centro de Saúde DIC l R. Dezessete, n°1.400

23,52% 64 sudoeste 1/4/2014 Centro de Saúde DIC lll
R. José Caivani, n °228 – DIC lll - CEP -

13054-240

35,29% 65 sudoeste 1/4/2014
Centro de Saúde Jd. 

Aeroporto
R. Cairi, n°315

29,41% 66 sudoeste 1/4/2014 Centro de Saúde Jd. Capivari R. Pe. Eustáquio, n°229 – Jd. Capivari

29,41% 67 sudoeste 8/4/2014
Centro de Saúde Jd. Santa 

Lucia

R. Henrique Torres, n° 125 – Jd. 

Santa Lucia



29,41% 68 sudoeste 1/4/2014
Centro de Saúde Jd. Vista 

Alegre

Av. Sinimbu, n° 903 – Jd. Vista 

Alegre

47,05% 69 sudoeste 8/4/2014
Centro de Saúde Santo 

Antonio

Av. Pastor João Prata Viera, s/n° - 

Pq. Vista Alegre

35,29% 70 sudoeste 8/4/2014
Centro de Saúde São 

Cristovão

R. Martinho Lutero, n°121 – Bairro 

São 

Cristovão

41,17% 71 sudoeste 8/4/2014
Centro de Saúde União de 

Barros

Av. Pedro Degrecci Junior, s/n° - Vila 

Vitória

35,29% 72 sudoeste 8/4/2014
Centro de Saúde Vila 

União/CAIC

R. José Lourenço de Sá, s/n° - Vila 

União

11,76% 73 sul 25/3/2014
Serviço de Atendimento 

Domiciliar - Sul
Av. Prefeito Faria Lima,240 Pq. Itália

5,88% 74 norte 8/4/2014
CENTRO DE CONVIVENCIA G. 

TEAR DAS ARTES

R. Benedito Roberto Barbosa,11 -Pq. 

Universitário

52,94% 75 6/5/2014 Centro de Saúde Santa Rosa
R. Geraldo Robin,150 - Jd. Santa 

Rosa



Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia 

rebaixada,fazer rampas de acesso ao prédio.Demarcar as sinalizações visual e 

tátil nas paredes, portas e piso.Fazer rampa para o auditório.Refazer a 

circulação externa e calçada.Adequar o sanitário adaptado,a lavanderia pois 

possui servidor com deficiencia.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,Demarcar as sinalizações visual e tátil nas 

paredes, portas e piso.Rever pia e barras de apoio no sanitário adaptado.PA - 

wc rever pia,barras de apoio. Painf. Rever a pia, barras de apoioe porta de 

entrada. ADM. Rever rampa de acesso,não possui wc adaptado.ONC. - wc 

rever barra  de apoio na pia. OPERACIONAL - não possui wc adaptado,acesso 

irregular,não possaui acesso ao pav. superior.REFEITORIO - garantir o acesso 

do cadeirante. RAIO X ( na área de funcionários) - falta wc 

adaptado,circulação estreita . INTERNAÇÂO -retirar soleira alta da recepção , 

falta wc adaptado .faltam barras de apoio para cadeirante.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia 

rebaixada,fazer rampas de acesso ao prédio.Demarcar as sinalizações visual e 

tátil nas paredes, portas e piso.Refazer a circulação externa e 

calçada.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia 

rebaixada,fazer rampas de acesso ao prédio.Demarcar as sinalizações visual e 

tátil nas paredes, portas e piso.Refazer a circulação externa e 

calçada.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD, guia rebaixada e embarque e 

desembarque. Rever o acesso ao prédio, retirar o degrau , arrumar as rampas 

e piso, acesso ao  andar superior deverá ter equipamento mecanico ou rampa 

.Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a 

circulação  interna - retirar degraus e externa( ao redor do prédio) com 

largura de 0.80m e calçada. Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD e embarque e desembarque. Rever o 

acesso ao prédio arrumar as rampas e piso, acesso ao  andar superior deverá 

ter equipamento mecanico ou rampa .Demarcar as sinalizações visual e tátil 

nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação  interna - retirar degraus . 

Construir um banheiro adaptado.

Demarcar vagas para idoso, PcD .rampa de acesso ao prédio é muito 

íngreme,não está de acordo co a NBR 9050.Refazer a circulação externa. 

Calçada bem irregular.Construir um sanitário adaptado para PcD.

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E MOBILIDADE REDUZIDA
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Demarcar vagas para idoso, PcD . Demarcar a sinalisações visuais e tátlnas 

paredes e piso. Refazer a circulação externa (ao redor do prédio). Falta 

torneira da pía adaptada.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD e embarque /desembarque.  

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a 

circulação   externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD, guia rebaixada e embarque 

/desembarque. Rever o acesso ao prédio, Demarcar as sinalizações visual e 

tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação interna ( algumas salas 

internas com estreitamento,  externa( ao redor do prédio) com largura de 

0.80m e calçada. Construir um banheiro adaptado

Solicitar a EMDEC vagas para idoso, PcD. Rever o acesso ao prédio, retirar o 

degrau e grelha.Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e 

piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m 

e calçada. Rever as barras de apoios  e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas para idoso.  Demarcar as sinalizações visual e tátil 

nas paredes, portas e piso. Refazer a calçada. Rever barras de apoio e peças 

de metais no banheiro adaptado

Solicitar a EMDEC  guia rebaixada.  Demarcar as sinalizações visual e tátil nas 

paredes e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura 

de 0.80m . Rever as barras de apoios  e peças de metais

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, e guia rebaixada.  Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Construir um banheiro 

adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd e guia rebaixada. Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso.  Rever as barras de apoio 

e peçasa des metais no banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso,embarque e desembarque e guia 

rebaixada.  Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso.retirar 

os degraus e obstáculos da circulação externa - ao redor do prédio. Rever as 

barras de apoios , espaço de transbordo e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, pCd , embarque e desembarque e 

guia rebaixada.Refazera rampa de acesso ao prédio - muito ingeme.  

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso.retirar os degraus e 

obstáculos da circulação externa - ao redor do prédio, retirar as soleiras altas  

do acesso as salas pelo lado exterior. Rever as barras de apoios ,  e peças de 

metais.



Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD  e guia rebaixada .Demarcar 

as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso  . Retirar os degraus e 

obstáculos da circulação externa - ao redor do prédio, retirar as soleiras altas  

do acesso as salas,  reformar as portas interna muito estreitas, refazer a 

calçada.  Rever as barras de apoios ,espaço de transbordo  e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, embarque e desembarque e 

guia rebaixada . Rever a rampa de acesso ao prédio - muito ingreme. 

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso.  Rever a pia   e 

peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd , embarque e desembarque e 

guia rebaixada . Rever a escada para o andar superior. Rever a circulação 

interna. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso.  Construir 

um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd , embarque e desembarque e 

guia rebaixada . Rever acesso ao prédio - falta corrimão e rampa ingreme. 

Rever a circulação externa -soleiras altas. Demarcar as sinalizações visual e 

tátil nas paredes e piso.  Rever pias, barras de apoios no banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD e guia rebaixada. .Demarcar 

as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação 

externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m . Construir um sanitário 

adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque e  guia rebaixada.  

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Rever a 

circulação interna e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia 

rebaixada. Fazer rampas de acesso ao prédio. Demarcar as sinalizações visual 

e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do 

prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado 

para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia 

rebaixada,fazer rampas de acesso ao prédio. Demarcar as sinalizações visual 

e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do 

prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado 

para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD. Demarcar as sinalizações 

visual e tátil nas paredes, portas e piso. Rever as barras de apoios na porta e 

pia e peças de metais

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, e guia rebaixada. Refazer a 

rampa de acesso ao prédio, está fora do padrão NBR 9050. Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Rever as barras de apoios na 

porta e pia e peças de metais

Demarcar vagas para idoso, PcD .rampa de acesso ao prédio é muito 

íngreme,não está de acordo co a NBR 9050.Refazer a circulação externa. 

Calçada bem irregular.Construir um sanitário adaptado para PcD.



Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, e guia rebaixada. Demarcar 

as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Rever as barras de apoios na 

porta e pia e peças de metais

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, embarque/desembarque. 

Fazer rampas de acesso ao prédio.demarcar as sinalizações visual e tátil nas 

paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com 

largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Falta guia rebaixada na calçada e vaga de embarque e desembarque. 

Verificar a soleira do acesso principal. Demarcar as sinalizações visual e tátil 

nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) 

comlargura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD e embarque e desembarque.Fazer rampas 

de acesso ao prédio.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, 

portas e piso..refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com largura 

de 0.80m e calçada.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Demarcar vagas para idoso, PcD ,embarque /desembarque. Não possui guia 

rebaixada,fazer rampas de acesso ao prédio. Demarcar as sinalizações visual 

e tátil nas paredes, portas e piso.refazer a circulação externa( ao redor do 

prédio) com largura de 0.80m e calçada. Construir um sanitário adaptado 

para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada. Refazer a 

rampa de acesso ao prédio e retirar os degraus das soleiras.Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Refazer a circulação 

externa( ao redor do prédio) com largura de 0.80m e calçada.Construir um 

sanitário adaptado para PcD.

Demarcar as vagas para idoso, PcD,embarque e desembarque,executar guia 

rebaixada na faixa de pedestre, para o andar inferior possui escada e a 

entrada acessível só é feita pela rua. A circulação extena - ao redor do prédio 

deverá ser refeita,na largura de 0.80 m.Refazer a calçada. banheiro adaptado 

deverá ser refeito. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas 

e piso .

Demarcar vagas de embarque e desembarque. Falta guia rebaixada.demarcar 

as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - 

ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 m. Refazer a calçada. 

Banheiro adaptado deverá ser refeito de acordo com a NBR9050 da ABNT

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso .A circulação 

extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 m.Refazer a 

calçada.Construir um banheiro adaptadopara PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso e embarque / desembarque. 

Resolver o problema da escada com rampa ou equipamento mecânico no 

pavimento superior.  Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, 

portas e piso. Arrumar as portas da circulação interna, retirar degraus. 

Refazer a calçada.Construir um sanitário adaptado para PcD.



Demarcar vagas de embarque e desembarque. Falta guia rebaixada 

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . Faltam 

peças de metais nos banheiros.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, guia rebaixada e embarque / 

desembarque.retirar degrau do acesso ao prédio, resolver o problema da 

escada com rampa ou equipamento mecânico.  Demarcar as sinalizações 

visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação 

interna, retirar degraus. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) 

com largura de 0.80m retirando os degraus..Construir um sanitário adaptado 

para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, guia rebaixada e embarque / 

desembarque.retirar degrau do acesso ao prédio, resolver o problema da 

escada com rampa ou equipamento mecânico.  Demarcar as sinalizações 

visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da circulação 

interna, retirar degraus. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) 

com largura de 0.80m retirando os degraus..Construir um sanitário adaptado 

para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd, guia rebaixada. Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da 

circulação interna. Refazer a circulação externa( ao redor do prédio) com 

largura de 0.80m e calçada.Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd, guia rebaixada e embarque e 

desembarque. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e 

piso. Verificar a circulação interna ( degraus e estreitamentos ) e externa - ao 

redor do prédio ( retirar degrau).Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, Pcd, guia rebaixada e embarque e 

desembarque.Retirar degraus do acesso ao prédio, rampa muito íngreme. 

ander superior possui escada ( resolveer com equipamentos mecânicos). 

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Verificar a 

circulação interna ( degraus e estreitamentos ) e  rever a calçada . Construir 

um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso e embarque e desembarque.  

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as 

portas ( estreitas) da circulação interna. Refazer a circulação externa( ao 

redor do prédio) com largura de 0.80m e retirar degraus.Colocar barras de 

apoio e peças de metais unpsanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada e embarque e 

desembarque. refazer a rampa de acesso ao prédio - muito íngreme. 

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as 

portas da circulação interna. Refazer a circulação externa( ao redor do 

prédio) com largura de 0.80m e calçada.Construir um sanitário adaptado para 

PcD.



Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada . Refazer a 

rampa de acesso ao prédio - muito íngreme. Demarcar as sinalizações visual e 

tátil nas paredes e piso. Reformar a circulação interna - retirar degraus e 

rever a rampa ( muito íngreme). Refazer a  calçada. Rever barras de apoio e 

peças de metais.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD. Demarcar as sinalizações 

visual e tátil nas paredes, portas e piso.  Refazer a circulação externa( ao 

redor do prédio) com largura de 0.80m , retirar degraus e refazer rampas . 

Construir um sanitário adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada .  Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes e piso. Reformar a circulação interna - 

retirar degraus e rever As portas estreitas. Refazer a  calçada estreita e com 

obstáculos. Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada e embarque e 

desembarque.   Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e 

piso. Arrumar as portas da circulação interna , refazer a calçada. Rever as 

barras de apoios e peças de metais no banheiro adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vagas na rua para idoso, PcD, guia rebaixada .  Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso. Arrumar as portas da 

circulação interna .Rever as barras de apoios e peças de metais no banheiro 

adaptado para PcD.

Pavimentar as vagas de estacionamento, demarcar,refazer a guia rebaixada. 

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A 

circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 

cm. Construir um banheiro adaptado

Solicitar a EMDEC vaga para  embarque e desembarque e guia rebaixada. 

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A circulação extena 

- ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm , retirar 

obstáculos , refazer a calçada. Verificar no sanitário adaptado,bacia sanitária,  

barras de apoio,peças de metais.

Solicitar a EMDEC vaga de embarque e desembarque. Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .  Refazer a calçada. Verificar no 

sanitário adaptado,bacia sanitária,  barras de apoio,peças de metais.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD e guia rebaixada. Rever as rampas no 

andar térreo e inferior,muito ingreme. Demarcar as sinalizações visual e tátil 

nas paredes e piso .Rever a circulação interna - rampa íngeme,  circulação 

extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm , retirar 

obstáculos , refazer a calçada. Verificar no sanitário adaptado,  barras de 

apoio na pia e porta ,peças de metais.

Solicitar a EMDEC  guia rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas 

paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na 

largura de 0.80 cm , retirar obstáculos , refazer a calçada. Construir banheiro 

adaptado.



Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD, embarque e desembarque . 

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever as portas 

interna - menos que 80 cm,  refazer a calçada. Construir um banheiro 

adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD, embarque e desembarque e guia 

rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever as 

portas interna - menos que 80 cm,  refazer a calçada. Rever as barras de 

apoio e peças de metais no banheiro adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD e guia rebaixada. Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . Rever  as barras de apoio na 

porta e pia e peças de metais no banheiro adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD e guia rebaixada. Rever piso do acesso 

ao prédio e retirar degraus no andar térreo e superior ( colocar equipamento 

mecanico). Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever a 

circulação interna - retirar degraus, refazer a calçada. Construir um banheiro 

adaptado para PcD.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, PcD, embarque e desembarque e guia 

rebaixada.  Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso .Rever a 

circulação interna - portas estreitas.  Construir um banheiro adaptado para 

PcD.

. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A 

circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 

cm,refazer a calçada. Construir um banheiro adaptado

Pavimentar o estacionamemto para idoso, deficiênte. Refazer a guia 

rebaixada. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . 

A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 

cm,refazer a calçada. Refazer o banheiro adaptado

Falta guia rebaixada. Refazer a rampa de acesso ao prédia - muito ingreme. 

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . Refazer a 

circulação interna,externa - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura 

de 0.80 cm e passeio. Construir um banheiro adaptado.

Demarcar a vaga de  embarque e desembarque e guia rebaixada. Demarcar 

as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - 

ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm. construir um 

banheiro adaptado.

Demarcar a vaga de  idoso . Acesso ao prédio principal adaptar a 

soleira.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A 

circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 

cm,refazer a calçada. Refazer o banheiro adaptado.

verificar a inclinação das rampas (térreo e inferior).retirar degraus existentes.     

Demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso .     A 

circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 

cm.  Arrumar a calçada. Refazer o banheiro adaptado e retirar o degrau na 

entrada.



vaga de estacionamento - recuperar o piso de acesso , está irregular. 

.reformar a rampa de acesso ao prédio. Retirar degrau e soleira. Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao 

redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm,retirar degraus, 

inclinamento. Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente . Demarcar as sinalizações 

visual e tátil nas paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio 

deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm, refazer a calçada. Verificar no 

sanitário adaptado as barras de apoio e peças de metais.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente. Refazer o piso  do acesso ao 

prédio.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A circulação 

extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm, refazer 

a calçada. Verificar no sanitário adaptado, pias, barras de apoio,peças de 

metais.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente e embarque e desembarque. 

Rever o acesso no andar térreo.demarcar as sinalizações visual e tátil nas 

paredes e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na 

largura de 0.80 cm. Verificar no sanitário adaptado,  barras de apoio,peças de 

metais.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente . Melhorar as rampas dos 

degraus.demarcar as sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . A 

circulação extena - ao redor do prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 

cm. Rever no sanitário adaptado a pia, barras de apoio, e peças de metais.

Demarcar vagas de embarque e desembarque. Falta guia rebaixada. possui 

uma grelha no acesso ao prédio. Demarcar as sinalizações visual e tátil nas 

paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do prédio deverá ser 

refeita,na largura de 0.80 cm. Refazer a calçada. Banheiro adaptado deverá 

ser refeito de acordo com a NBR9050 da ABNT

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente , embarque e desembarque e 

guia rebaixada. Rever o acesso no andar térreo.demarcar as sinalizações 

visual e tátil nas paredes, portas e piso . A circulação extena - ao redor do 

prédio deverá ser refeita,na largura de 0.80 cm,refazer o piso da circulação 

interna e calçada, Construir um banheiro adaptado.

Solicitar a EMDEC vaga para idoso, deficiente  e guia rebaixada.Demarcar as 

sinalizações visual e tátil nas paredes e piso . Refazer a  calçada, Rever as 

barras de apoio na pia e porta e peças de metais banheiro adaptado.


