
LEI Nº 4.361,  DE  26 DE SETEMBRO DE 2018

Institui a impressão no Sistema Braille e formatos 
acessíveis  para  contas  de  fornecimento/serviço 
de água e também para as guias do IPTU (Imposto 
Sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial 
Urbana), para usuários portadores de deficiência 
visual, e dá outras providências.

O  Povo  de  Treês  Pontas,  Estado  de  Minas  Gerais,  por  seus  representantes  na 
Caêmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Art. 1º Fica instituíído no aêmbito do Municíípio de Treês Pontas, a impressaão 
no Sistema Braille e formatos acessííveis para contas de fornecimento/serviço de aí gua e 
tambeím  para  as  guias  do  IPTU  (Imposto  Sobre  a  Propriedade  Predial  e  Territorial 
Urbana), para usuaí rios portadores de deficieência visual.

 § 1º  Saão considerados deficientes visuais os portadores de cegueira e de visaão 
subnormal;
 §  2º  Os  indivííduos  cuja  deficieência  fíísica  corresponda  ao  disposto  no  caput 
deveraão  solicitar  as  contas  e  guias  mediante  cadastro  feito  por  escrito  na  sede  da 
Autarquia Municipal responsaível pelo serviço, e tambeím na Prefeitura Municipal.

Art.  2º   A Autarquia  e  o Poder Executivo Municipal,  prestadores  dos serviços 
referidos no caput do artigo 1º, dispoã em do prazo maíximo de 120 (cento e vinte) dias,  
contados da vigeência desta lei, para se adequarem aàs disposiçoã es nela estabelecidas.

 Art. 3º  A fiscalizaçaão sobre o cumprimento da presente lei caberaí  ao Executivo 
Municipal, que poderaí  aplicar as sançoã es cabííveis.

 Art. 4º As despesas decorrentes da execuçaão da presente Lei, correraão por conta 
de dotaçoã es orçamentaí rias proí prias, suplementadas se necessaí rio.

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicaçaão.

 Treês Pontas - MG, 26 de setembro de 2018.
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