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LEI Nº  2513/2021 

 
 “TORNA OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE 

KITS DE ACESSIBILIDADE, AOS ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”. 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

por seus representantes legais, aprovou a seguinte 

 

                                                                                                                           

           LEI: 

 

Art. 1°- Todos os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento - TGD e altas habilidades/superdotação da rede 

municipal de ensino do Município receberão kits de acessibilidade. 

 

Art. 2°-  Os kits de acessibilidade terão a finalidade de promover acessibilidade e eliminar 

barreiras dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação na rede 

municipal de ensino e potencializar o processo de aprendizagem. 

 

Art. 3°-  Os kits serão solicitados à Secretaria Municipal de Educação pela unidade escolar 

na qual se encontra matriculado o aluno com deficiência.  

§ 1º - Caberá à unidade escolar, por meio de estudo de caso realizado pela equipe escolar, 

elaborar relatório prescrevendo e indicando os recursos de tecnologia assistiva a ser 

adquirido.  

 

Art. 4º - Os servidores do Quadro dos Profissionais de Educação, assim entendidos, tanto 

aqueles pertencentes ao quadro do magistério municipal, quanto aqueles pertencentes ao 

quadro de apoio à educação, receberão orientações sobre o uso correto dos instrumentos de 

tecnologia assistiva. 
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Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Sala das Sessões Juscelino Kubitschek, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Pablo Sérgio de Freitas 

Presidente 
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