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PROJETO DE LEI Nº 1.192 / 2017

AUTOR: DEPUTADO RAONI MENDES

EMENTA: Estabelece a Lei de Respon-
sabilidade Escolar do Estado da Paraíba e 
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Ficam instituídas normas e diretrizes voltadas à Lei 
de Responsabilidade Escolar do Estado da Paraíba, que re-
gulamentarão e orientarão as condições de construção, de 
uso e de acessibilidade das escolas da rede estadual de ensi-
no, a partir da vigência desta Lei. 

Parágrafo único. Todas as funções referentes à aplicação das 
normas e imposições desta Lei serão exercidas pelos órgãos 
do Governo do Estado da Paraíba, nos termos da legislação 
vigente. 

CAPÍTULO II
DA INFRAESTRUTURA EXTERNA

Seção I
Da Escolha do Terreno

Art. 2º. Todas as escolas da rede estadual de ensino devem 
ser localizadas em logradouros destituídos de grande trânsito 
e afastadas, pelo menos, 100m (cem metros) de distância dos 
seguintes locais: 

I - Hospitais; 
II - Quartéis; 
III - Prisões; 
IV - Estações de ferro;
V - Depósitos de materiais inflamáveis e explosivos; 
VI - Cemitérios; 
VII - Casas funerárias; 
VIII - Estabelecimentos de indústria pesada; 
IX - Matadouros; 
X - Postos de gasolina; 
XI - Aeroportos; 
XII - Redes de alta tensão; 
XIII - Vazadouros de lixo; 
XIV - Casas de diversões; 
XV - Outros estabelecimentos, a critério da Secretaria de 
Educação. 

Seção II
Das Condições do Terreno

Art. 3º. Todas as escolas estaduais devem ser construídas em 
pontos altos e planos e nunca no fundo de ondulações do 
terreno ou em locais que desfavoreçam a circulação do vento, 
a juízo do órgão estadual competente. 

§ 1º Por questões de segurança, as escolas não podem ser 
construídas em terrenos que possuem topografia acentuada, 
sujeitos a riscos de enchentes, erosão dos solos e desmorona-
mentos. 

§ 2º Em se tratando de prédio de um único pavimento, as 
percentagens de ocupação do terreno não podem exceder 
45% (quarenta e cinco por cento) da área total do terreno. 

§3º Em prédios de mais de 02 (dois) pavimentos, o percen-
tual previsto no parágrafo anterior irá decrescer proporcio-
nalmente ao número de pavimentos projetados e permitidos 
pela zona. 

§ 4º Para cada aluno devem ser destinados 10m² (dez metros 
quadrados) que serão divididos da seguinte maneira:
 
I - Salas de aula: 10% (dez por cento); 
II - Pátio coberto: 7% (sete por cento); 
III - Refeitório: 6% (seis por cento); 
IV - Cozinha: 2% (dois por cento); 
V - Sala de recreio: 5% (cinco por cento); 
VI - Instalações sanitárias em geral: 4% (quatro por cento); 
VII - Área de circulação: 4% (quatro por cento);
VIII - Demais dependências, incluindo bibliotecas, enferma-
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rias, secretaria, etc.: 7% (sete por cento); 
IX - Quadras poliesportivas, jardins e espaços livres: 55% 
(cinquenta e cinco por cento). 

Seção III
Das Vagas de Estacionamento

Art. 4º. Todas as escolas estaduais devem oferecer vagas ex-
clusivas, próximas da entrada, para veículos conduzidos ou 
que transportem pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

Parágrafo único. As vagas reservadas devem atender aos se-
guintes requisitos: 
I - Localização próxima ao acesso principal do edifício, ga-
rantindo que o caminho percorrido pela pessoa com defici-
ência ou mobilidade reduzida seja o menor possível e esteja 
livre de barreiras ou obstáculos; 
II - Piso regular (nivelado, firme e estável); 
III - Faixa adicional à vaga para circulação de cadeiras de 
rodas; 
IV - Rebaixamento de guia quando necessário no alinha-
mento da faixa de circulação. 

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE

Seção I
Das Calçadas

Art. 5º. As calçadas (passeios públicos) do entorno dos pré-
dios das escolas devem ser construídas atendendo aos se-
guintes termos: 

I - A faixa de serviço deve ter uma largura mínima de 0,75m 
(setenta e cinco centímetros) e conter: 

 a) área da calçada destinada à colocação de árvores; 
 b) rampas de acesso para veículos ou portadores de 
deficiências; 
 c) postes de iluminação;
 d) sinalização de trânsito e mobiliário urbano como: 
bancos, floreiras, caixa de correio e lixeiras. 

II - A faixa exclusiva de circulação de pedestres deve seguir 
aos seguintes itens: 

a) área da calçada destinada exclusivamente à circu-
lação de pedestres, devendo, portanto, estar livre de 
quaisquer desníveis, obstáculos físicos, temporários 
ou permanentes. 
b) a faixa exclusiva de circulação de pedestres, livre 
de obstáculos, de acordo com a legislação vigente, 
deverá ter uma largura mínima de 1,50m (um me-
tro e cinquenta) em calçadas com largura igual ou 
superior a 2,50m (dois metros e cinquenta), e uma 
largura mínima de 0,90m (noventa centímetros) em 
qualquer calçada com largura inferior a 2,50m (dois 
metros e cinquenta centímetros). 

III - A faixa de acesso deve obedecer aos seguintes padrões: 

a) ser localizada em áreas em frente a imóveis ou 

terrenos, onde pode estar a vegetação, rampas, tol-
dos, propaganda e mobiliário móvel como mesas e 
floreiras, desde que não impeçam o acesso aos imó-
veis; 
b) a faixa deverá conter sinalização tátil no piso, 
podendo ser do tipo de alerta ou direcionais e am-
bas devendo ter a cor contrastante com o resto do 
pavimento; 
c) a sinalização tátil de alerta deve ser instalada em 
obstáculos suspensos entre 0,60m (sessenta centí-
metros) e 2,10m (dois metros e dez centímetros) de 
altura do piso acabado, que tenham o volume maior 
na parte superior do que na base. A superfície em 
volta do objeto deve estar sinalizada em um raio 
mínimo de 0,60m (sessenta centímetros); 
d) deverá ainda haver rampas para portadores de 
deficiência (cadeirantes), com largura de 0,25 (vinte 
e cinco centímetros) a 0,50m (centímetros) e afas-
tada 0,50m (cinquenta centímetros) do término da 
rampa. 

Seção II
Das Escadas e Rampas

Art. 6º. As escadas ou rampas devem ser de material incom-
bustível e devem oferecer segurança quanto à inclinação e à 
resistência, observando os seguintes requisitos: 

I - As escadas ou rampas internas devem ter, em sua to-
talidade, largura correspondente, no mínimo, a 0,01m (um 
centímetro) por aluno previsto na lotação do pavimento su-
perior;
II - As escadas devem ter a largura mínima de 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros) e não poderão apresentar 
trechos em leque, devendo vencer os andares em 02 (dois) 
lances retos, no mínimo, separados por um patamar amplo; 
III - As rampas não podem ter largura inferior a 1,50m (um 
metro e cinquenta centímetros), nem apresentar declividade 
superior a 10% (dez por cento); 
IV - Os degraus devem ter 0,30m (trinta centímetros) de 
piso por 0,15m (quinze centímetros) e 0,16m (dezesseis 
centímetros) de altura. 

Art. 7º. As escadas devem ser providas de corrimãos seguin-
do os seguintes requisitos: 

I - Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos 
deve ser de 0,92m (noventa e dois centímetros) do piso, me-
didos de sua geratriz superior; 
II - Para rampas e opcionalmente para escadas, os corrimãos 
laterais devem ser instalados a duas alturas:

a) 0,92m (noventa e dois centímetros); 
b) 0,70m (setenta centímetros) do piso, medidos da 
geratriz superior. 

III - Quando se tratar de escadas ou rampas com largura 
superior a 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) é ne-
cessária a instalação de corrimão intermediário. 

Parágrafo único. Os corrimãos intermediários somente de-
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vem ser interrompidos quando o comprimento do patamar 
for superior a 1,40m (um metro e quarenta centímetros), 
garantindo o espaçamento mínimo de 0,80m (oitenta cen-
tímetros) entre o término de um segmento e o início do se-
guinte. 

Seção III
Disposições Gerais

Art. 8º. As escolas devem atender às seguintes recomenda-
ções e condições de acessibilidade: 

I - A entrada de alunos deve estar, preferencialmente, locali-
zada na via de menor fluxo de tráfego de veículos; 
II - Deverá existir pelo menos 01 (uma) rota acessível in-
terligando o acesso de alunos às áreas administrativas, de 
prática esportiva, de recreação, de alimentação, salas de aula, 
laboratórios, bibliotecas, centros de leitura e demais ambien-
tes pedagógicos. 

CAPÍTULO III
DA INFRAESTRUTURA INTERNA

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 9º. As escolas da rede pública estadual de ensino a se-
rem construídas devem possuir, obrigatoriamente, as seguin-
tes dependências: 

I - Sala destinada à direção da escola; 
II - Sala destinada aos professores da escola; 
III - Secretaria; 
IV - Instalações sanitárias; 
V - Quadra poliesportiva; 
VI - Refeitório; 
VII - Biblioteca; 
VIII - Área de lazer para os alunos; 
IX - Auditório; 
X - Laboratório de informática;
XI - Saída de emergência; 
XII - Cozinha; 
XIII - Despensa. 

Art. 10. A edificação escolar que possuir 02 (dois) ou mais 
pavimentos deve ter 02 (dois) reservatórios de água, sendo 
01 (um) na parte mais elevada e o outro no subsolo, com ins-
talação de bomba automática elétrica para abastecimento do 
superior pelo inferior, devendo ter o reservatório superior, 
sem embargo das disposições relativas às instalações preven-
tivas de incêndio, a capacidade mínima dada pela fórmula: 

V = 30 S 
Sendo: 
V = volume em litros 
S = superfície das salas de aula de qualquer natureza 
em metros quadrados (m²) e não devendo o reservatório 
inferior ter capacidade menor que vez e meia a do re-
servatório superior. 

Art. 11. As edificações escolares que possuem mais de 03 
(três) pavimentos devem, obrigatoriamente, possuir eleva-

dores.

Seção II
Dos Corredores

Art. 12. Os corredores e galerias principais de circulação das 
escolas não podem ter largura inferior a 2,00m (dois me-
tros). 

Art. 13. Os corredores secundários, não podem ter largura 
inferior a 1,50m (um metro e cinquenta).
 
Art. 14. Os corredores devem ser dimensionados de acordo 
com o fluxo de pessoas, assegurada uma faixa livre de barrei-
ras ou obstáculos. 

Art. 15. As larguras mínimas para corredores em edificações 
e equipamentos urbanos são: 

I - 0,90m (noventa centímetros) para corredores de uso co-
mum com extensão até 4,00m (quatro metros); 
II - 1,20m (um metro e vinte centímetros) para corredores 
de uso comum com extensão até 10,00m (dez metros); 
III - 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para corre-
dores de uso comum com extensão superior a 10,00m (dez 
metros); 
IV - maior que 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
para grandes fluxos de pessoas.
 
Art. 16. Em edificações e equipamentos urbanos existentes 
onde a adequação dos corredores seja impraticável, devem 
ser implantados bolsões de retorno com dimensões que per-
mitam a manobra completa de uma cadeira de rodas (180°), 
sendo no mínimo um bolsão a cada 15,00m (quinze me-
tros). 

Art. 17. A largura mínima de corredor em rota acessível deve 
ser de 0,90m (noventa centímetros). 

Art. 18. Para a transposição de obstáculos, objetos e elemen-
tos com no máximo 0,40m (quarenta centímetros) de exten-
são, a largura mínima do corredor deve ser de 0,80m (oitenta 
centímetros). 
Art. 19. Para objetos acima de 0,40m (quarenta centímetros) 
de extensão, a largura mínima deve ser de 0,90m (noventa 
centímetros).

Seção III
Do Piso

Art. 20. O piso das escolas deve ter superfície regular, fir-
me, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não 
provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de 
rodas ou carrinhos de bebê).
 
Art. 21. Admite-se inclinação transversal da superfície até 
2% (dois por cento) para pisos internos e 3% (três por cento) 
para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 5% 
(cinco por cento). 

Art. 22. Inclinações superiores a 5% (cinco por cento) são 
consideradas rampas. 
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Parágrafo único. É recomendável evitar a utilização de pa-
dronagem na superfície do piso que possa causar sensação de 
insegurança. 

Art. 23. Capachos embutidos devem estar nivelados com o 
piso ou com um ressalto máximo de 0,5cm (meio centíme-
tro) e bordas firmemente fixadas. Devem também ter pelo 
curto a fim de evitar acidentes e tropeços. 

Art. 24. O piso deve ser antiderrapante, pois é mais seguro e 
transmite maior confiança ao usuário.
 

Seção IV
Das Salas de Aula

Art. 25. As salas de aula devem obedecer aos seguintes re-
quisitos: 

I - Área mínima de 40m² (quarenta metros quadrados); 
II - A superfície total das salas de aula (inclusive auditório e 
ginásio, se houver), não deve ser inferior à metade da super-
fície total do prédio; 
III - Pavimentação de madeira, linóleo, borracha, cerâmica 
ou equivalente, a juízo do órgão estadual competente; 
IV - A pintura para os tetos deve ser na cor branca, para as 
paredes deverá ser na cor creme claro, cinza claro ou azul 
claro e sempre será de tonalidade fosca, nunca brilhante; 
V - As portas das salas de aula devem ter a largura mínima 
de 0,90m (noventa centímetros) e a altura mínima de 2,00m 
(dois metros), devendo abrir para fora;
VI - O piso deve ter a forma retangular, com as janelas dis-
postas no sentido do eixo maior da sala; 
VII - As janelas devem se dispor apenas numa das paredes; 
VIII - As paredes devem ter divisória até o teto; 
IX - A iluminação das salas pode ser unilateral ou multilate-
ral, de preferência sendo escolhida a primeira e sempre pela 
esquerda; 
X - Não são admitidas as iluminações unilaterais do lado 
direito e bilaterais adjacentes; 
XI - As luminárias devem, sempre que possível, ser embu-
tidas no forro, ter lâmpadas fluorescentes e proporcionarem 
nível de iluminamento de no mínimo 300 (trezentos) lux, 
sobre as áreas de trabalho; 
XII - Nas áreas que se manipulam produtos explosivos ou 
inflamáveis, as luminárias e interruptores devem ser a prova 
de explosão; 
XIII - A superfície dos vãos de iluminação ao longo do maior 
lado não pode ser inferior a 1/5 (um quinto) da superfície da 
sala de aula; 
XIV - Os vãos devem ser destituídos de verga e com altura 
mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros); 
XV - Os peitoris devem ter no mínimo 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) de altura; 
XVI - Os vãos devem ser protegidos por meio de dispositivos 
que corrijam o excesso de iluminação porventura existente; 
XVII - Os vãos, mesmo quando fechados, devem permitir a 
iluminação e a ventilação natural, pela utilização de venezia-
nas de vidros paralelos e de movimentação vertical; 
XVIII - Não deve haver fontes de luz nas laterais das lousas, 
a fim de evitar reflexos luminosos; 
XIX - As lousas não devem ser colocadas entre janelas, nem 
deverão ser tão numerosas ou extensas que venham a dimi-

nuir, sensivelmente, a superfície de reflexão da luz; 
XX - As salas devem ser climatizadas através de aparelhos 
de ar-condicionado - do tipo que emitem menos ruídos - 
para dar maior comodidade e concentração aos alunos, com 
potência mínima de 40.000 BTUs (quarenta mil “British 
Terminal Unit”). 

Seção V
Dos Auditórios

Art. 26. As edificações escolares devem conter espaço desti-
nado à realização de eventos geradores de público, de forma 
a atender às normas de adequação ao uso de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, dispondo de espaços 
reservados para usuários de cadeira de rodas e de lugares es-
pecíficos para pessoas com deficiência auditiva e visual, in-
clusive seus acompanhantes, de modo a facilitar as condições 
de acesso, circulação e comunicação. 

Art. 27. A escolha de um lugar na plateia de um teatro, de 
uma sala de reuniões ou outros deve ser uma opção do usuá-
rio, não uma imposição do estabelecimento, não devendo os 
piores lugares ser reservados aos usuários com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 

Art. 28. Tanto os espaços para cadeiras de rodas, quanto às 
poltronas para obesos devem ser integradas aos demais as-
sentos, de preferência em locais de fácil acesso, conforto e 
boa visibilidade para o espectador.
 
§ 1º Os auditórios escolares e similares devem possuir, na 
área destinada ao público, espaços reservados para cadeiran-
tes e assentos para pessoas com mobilidade reduzida, aten-
dendo às seguintes condições: 
I - Estarem localizados em uma rota acessível vinculada a 
uma rota de emergência; 
II - Estarem distribuídos pelo recinto, em diferentes setores 
e com as mesmas condições de serviços; 
III - Estarem localizados junto de assento para acompa-
nhante, sendo, no mínimo, um assento; 
IV - Garantirem conforto, segurança, boa visibilidade e 
acústica; 
V - Estarem instalados em local de piso plano horizontal; 
VI - Serem identificados por sinalização no local; 
VII – Estarem instalados ao lado de cadeiras removíveis 
e articuladas, para permitir ampliação da área de uso por 
acompanhantes ou outros usuários. 

§ 2º Em auditórios, a distância mínima para a localização 
dos espaços para cadeirantes e os assentos para pessoas com 
mobilidade reduzida deve ser calculada traçando-se um ân-
gulo visual de no máximo 30º (trinta graus) a partir do limite 
superior da tela até a linha do horizonte visual com altura de 
1,15m (um metro e quinze centímetros) do piso. 

§ 3º O espaço para cadeirantes deve possuir as dimensões 
mínimas de 0,80m (oitenta centímetros) por 1,20m (um 
metro e vinte centímetros), acrescido de faixa de no mínimo 
0,30m (trinta centímetros) de largura, localizada na frente, 
atrás ou em ambas as posições. 

§ 4º Os espaços para cadeirantes devem estar deslocados 
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0,30m (trinta centímetros) em relação à cadeira ao lado para 
que a pessoa em cadeira de rodas e seus acompanhantes fi-
quem na mesma direção.
 
§ 5º Quando os espaços para cadeirantes estiverem localiza-
dos em fileiras intermediárias, devem ser garantidas faixas de 
no mínimo 0,30m (trinta centímetros) de largura atrás e na 
frente deles. 

Art. 29. Os auditórios devem comportar 2/3 (dois terços) do 
limite dos alunos matriculados na razão de 0,90m² (noventa 
centímetros quadrados) por aluno. 

Seção VI
Dos Parques

Art. 30. As escolas da rede estadual devem providenciar para 
que os parques infantis localizados em suas dependências 
sejam vistoriados anualmente, no mês de janeiro, por enge-
nheiro, legalmente habilitado, do órgão estadual competente, 
devendo então a vistoria produzir um laudo técnico de vis-
toria que aponte a necessidade de reforma ou substituição de 
aparelhos.
 
§ 1º As correções apontadas no laudo técnico de vistoria de-
vem ser providenciadas antes do início do período letivo, sob 
pena de interdição do parque infantil. 

§ 2º O laudo técnico da vistoria deve ficar disponível durante 
todo o ano letivo na secretaria da escola, para fins de fiscali-
zação dos serviços executados. 

Art. 31. Os parques infantis devem passar por manutenção 
preventiva, anualmente, no mês de julho, a ser realizada pela 
própria escola. 

Parágrafo único. Entre os serviços de manutenção preven-
tiva incluem-se: 

I - Revisão de parafusos e outros elementos de fixação, com 
o aperto de peças soltas e a troca daquelas que apresentarem 
defeitos; 
II - Revisão e reforço dos pontos de solda em brinquedos 
metálicos; 
III - Revisão e conserto dos encaixes em brinquedos em ma-
deira; 
IV - Lixamento e pintura; 
V - Repintar ou corrigir defeitos de pintura; 
VI - Lubrificação; 
VII - Limpeza; 
VIII - Remoção de pedaços quebrados de vidros e outros 
contaminantes; 
IX - Restauração do nível correto do piso; 
X - Reposição de fechos, ligamentos, presilhas e parafusos. 

Art. 32. Todos os brinquedos devem ser resistentes ao fogo. 

Art. 33. Os componentes de madeira do parque devem ser 
desenhados de forma a drenar a água livremente, evitando o 
acúmulo. 

Art. 34. As partes de metal dos brinquedos precisam ser re-
sistentes à corrosão. 

§ 1º Metais que produzem óxidos tóxicos devem ser protegi-
dos com revestimentos atóxicos. 

§ 2º Materiais sintéticos devem ser resistentes aos raios ul-
travioletas.

Art. 35. É proibido usar substâncias que prejudiquem a saú-
de do usuário. 

Art. 36. A superfície do piso dos parques deve atender, alter-
nativamente, aos seguintes requisitos: 

I - Ser em gramado/solo, ou; 
II - Ser de casca de árvore, com espessura mínima de 300mm 
(trezentos milímetros), ou; 
III - Ser de serragem, com espessura mínima de 300mm 
(trezentos milímetros), ou; 
IV - Ser de areia, com espessura mínima de 300mm (trezen-
tos milímetros), ou; 
V - Ser de cascalho, com espessura mínima de 300mm (tre-
zentos milímetros). 

Seção VII
Dos Laboratórios de Informática

Art. 37. Os laboratórios de informática possuirão, no míni-
mo, 2,00m² (dois metros quadrados) para cada computador 
a ser instalado, de forma a garantir um mínimo de espaço 
para a operação dos equipamentos pelos respectivos alunos, 
provendo um ambiente de aprendizagem agradável e con-
fortável.
 
Art. 38. Os laboratórios serão protegidos de forma adequada 
contra agentes agressivos (areia, poeira, chuva, etc) e distan-
tes de tubulações hidráulicas, visando garantir a integridade 
dos equipamentos a serem instalados, bem como a dos ocu-
pantes do laboratório. 

Art. 39. A temperatura ambiente nos laboratórios de infor-
mática será mantida entre 20ºC (vinte graus Celsius) e 23ºC 
(vinte graus Celsius), nas condições previstas para a operação 
(equipamentos e alunos). 

Parágrafo único. Se não for possível em condições naturais, 
deve ser instalado um aparelho de ar-condicionado de, no mí-
nimo, 40.000 BTU (quarenta mil “British Terminal Unit”). 
Art. 40. Tomadas elétricas de uso geral não devem ser com-
partilhadas com a rede elétrica usada pelos equipamentos de 
informática. 

Art. 41. O piso adequado para os laboratórios de informática 
deve ser em: madeira, pedra, cimento liso, vinil, cerâmica ou 
equivalente, sem desníveis, ressaltos ou batentes. 

Art. 42. O fornecimento de energia elétrica dos laboratórios 
de informática deve ser de 110V (cento e dez volts) ou 220V 
(duzentos e vinte volts), com capacidade mínima de 10 kVA 
(quilovolt-ampère).

Art. 43. É necessário haver um quadro de distribuição de 
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energia elétrica exclusivo para os equipamentos de informá-
tica, visando evitar interferências e oscilações na rede elétri-
ca.
 
Art. 44. Todos os equipamentos de informática devem estar 
ligados a sistema de aterramento.
 
Parágrafo único. O sistema de aterramento não pode ser 
substituído pelo neutro da rede elétrica.
 

Seção VIII
Das Bibliotecas

Art. 45. Os balcões de atendimento e as áreas de convivência 
nas bibliotecas, nos centros de leitura, nos locais de pesquisa, 
nas salas para estudo e leitura e nos terminais de consulta 
devem ser acessíveis. 

§ 1º 5% (cinco por cento) das mesas devem ser acessíveis, no 
mínimo. 
§ 2º 10% (dez por cento) das mesas devem ser adaptáveis 
para acessibilidade, no mínimo. 

§ 3º A distância entre estantes de livros deve ser de, no mí-
nimo, 0,90m (noventa centímetros) de largura.
 
§ 4º Nos corredores entre as estantes, a cada 15m (quinze 
metros), deve haver um espaço que permita a manobra da 
cadeira de rodas. 

§ 5º Entre os corredores, deve haver espaço para a rotação de 
180º (cento e oitenta graus). 

§ 6º A altura dos fichários deve atender às faixas de alcance 
manual e parâmetros visuais. 

§ 7º As bibliotecas devem possuir publicações em Braille ou 
outros recursos audiovisuais. 

§ 8º 5% (cinco por cento) do total de terminais de consulta e 
computadores devem ser acessíveis a cadeirantes.

Seção IX
Dos Laboratórios de Ciências

Art. 46. O piso dos laboratórios de ciências das escolas da 
rede pública estadual de ensino deve ser impermeável, an-
tiderrapante, resistente mecânica e quimicamente e não de-
verá apresentar saliência ou depressões que prejudiquem a 
circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. 
Art. 47. As paredes devem ser claras, foscas e impermeáveis, 
revestidas com material que permita o desenvolvimento das 
atividades em condições seguras, sendo resistentes ao fogo 
e às substâncias químicas, além de oferecerem facilidade de 
limpeza. 

Art. 48. O teto deve suportar a passagem de tubulações, lu-
minárias, grelhas, isolamento térmico acústico e estático. 

Art. 49. Os laboratórios devem dispor de saídas em número 
suficiente, de forma a permitir a evacuação rápida e segura, 

em casos de emergência. 

Art. 50. A largura das aberturas de saída deve ser de, no mí-
nimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) e com sentido 
de abertura da porta para a parte externa. 

Art. 51. As janelas dos laboratórios devem ser localizadas 
acima de bancadas e equipamentos, numa altura aproximada 
de 1,20m (um metro e vinte centímetros) do nível do piso 
e que a área de ventilação ou iluminação seja proporcional à 
área do recinto, numa relação mínima de 1:5 (um para cin-
co). 

§1º É necessário haver sistema de controle de raios solares, 
como persianas metálicas.
 §2º Não devem ser instaladas cortinas de material inflamá-
vel. 

Art. 52. Cada laboratório de ciências possuirá uma sala de 
armazenagem para produtos químicos. 

§ 1º O local de armazenagem deve ser amplo, bem ventilado, 
preferencialmente com exaustão, dotado de prateleiras lar-
gas, seguras e instalações elétricas à prova de explosões. 

§ 2º Se necessário refrigerador ou câmara de refrigeração, o 
equipamento deve ser a prova de explosões, isento de fais-
camentos elétricos na parte interna, como precaução contra 
explosões quando da necessidade de armazenar líquidos in-
flamáveis de pontos de fulgor abaixo de 36º C (trinta e seis 
graus Celsius). 

Art. 53. Os fios embutidos dos laboratórios devem ser de 
fácil acesso.

Art. 54. Os circuitos elétricos serão protegidos contra umi-
dade e agentes corrosivos, por meio de eletrodutos emborra-
chados e flexíveis e dimensionados com base no número de 
equipamentos e suas respectivas potências, além de contem-
plar futuras ampliações.

Art. 55. O quadro de força deve permanecer em local visível 
e de fácil acesso, sendo recomendável um painel provido de 
um sistema que permita a interrupção imediata da energia 
elétrica, em casos de emergência, em vários pontos dos la-
boratórios.
 
Art. 56. Toda a fiação deve ser isolada com material que 
apresente propriedade anti-chama. 

Art. 57. A instalação elétrica dos laboratórios deve incluir 
sistema de aterramento para segurança e evitar choques em 
aparelhos como banhos termostáticos, etc. 

Art. 58. O nível de iluminação dos laboratórios deve ser en-
tre 500 (quinhentos) a 1.000 (mil) lux, devendo ser evitados a 
incidência de reflexos ou focos de luz nas áreas de trabalho. 
Parágrafo único. As luminárias devem ser embutidas no 
forro e as lâmpadas fluorescentes devem ter proteção para 
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evitar queda sobre a bancada ou piso do laboratório. 

Art. 59. A tubulação para distribuição interna da água e es-
coamento dos efluentes diluídos deve ser projetada conside-
rando os produtos que são manuseados e a vazão necessária. 

Parágrafo único. A tubulação de esgoto deve ser em mate-
rial resistente e inerte. 

Art. 60. Toda a rede de água deve dispor de uma válvula de 
bloqueio, do tipo fechamento rápido, de fácil acesso. 
Art. 61. As cubas, canaletas, bojos e sifões devem ser de ma-
terial quimicamente resistente às substâncias utilizadas, sen-
do recomendada ao menos uma cuba com profundidade para 
limpeza de bureta. 

Art. 62. Os resíduos concentrados de características tóxicas, 
corrosivas, inflamáveis e reativas não devem ser descartados 
diretamente na rede de esgoto. 

Parágrafo único. Os resíduos descritos no caput deverão 
ser recolhidos em contêineres específicos, identificados com 
símbolos de risco e, posteriormente, neutralizados ou enca-
minhados aos órgãos competentes. 

Art. 63. Todo o laboratório contará com um sistema de 
exaustão e ventilação corretamente projetado para as ativi-
dades realizadas, incluindo capelas, coifas, ar-condicionado, 
exaustores e ventiladores. 

§ 1º A manutenção deve ser realizada a cada 06 (seis) meses, 
a fim de garantir a eficiência das instalações.
 
§ 2º O projeto de ventilação geral deve contemplar a tro-
ca contínua do ar fornecido ao laboratório de forma a não 
aumentar as concentrações de substâncias odoríferas e/ou 
tóxicas.
 
Art. 64. A quantidade de móveis nos laboratórios deve ser a 
mínima necessária para atender a proposta pedagógica das 
referidas escolas. 

Parágrafo único. Os móveis devem ser dispostos de modo a 
não comprometer a circulação dos usuários (alunos, profes-
sores, funcionários, etc.) e manterem corredores com largura 
mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).
 
Art. 65. Os laboratórios químicos devem seguir as normas de 
sinalização por cores, que servem para identificação de equi-
pamentos de segurança, delimitação de áreas de risco e cana-
lizações empregadas para a condução de líquidos e gases. 

§ 1º As sinalizações dos laboratórios devem ser permanentes 
para: 

I - Proibições; 
II - Avisos; 
III - Obrigações; 
IV - Meios de salvamento ou socorro; 
V - Equipamento de combate a incêndios; 
VI - Assinalar recipientes e tubulações; 

VII - Riscos de choque ou queda; 
VIII - Vias de circulação; 
IX - Telefones de emergência; 
X - Saída de emergência. 

§ 2º As sinalizações dos laboratórios devem ser temporárias 
para:
I - Isolar locais de acidentes; 
II - Delimitar área de procedimentos de risco.

Seção X
Das Paredes

Art. 66. As paredes das escolas da rede pública estadual de-
vem ser de alvenaria revestida com reboco, massa corrida e 
pintura acrílica semi-fosca, em cores claras. 

Parágrafo único. As partes externas das paredes, bem como 
todas as que separem unidades autônomas da edificação, ain-
da que não acompanhem sua estrutura, devem obrigatoria-
mente possuir isolamento térmico, isolamento e condiciona-
mento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. 

Seção XI
Do Teto

Art. 67. O teto das escolas possuirá as seguintes especifica-
ções: 

I - Ser feito de laje para proteger contra infiltração e evitar 
acesso indesejado ao ambiente; 
II - Ser rebocado em massa acrílica e pintado com tinta acrí-
lica premium, ou tinta emborrachada; 
III - Ser recoberto com telha cerâmica para absorver o calor 
e manter o ambiente resfriado, em clima agradável. 

Seção XII
Da Iluminação

Art. 68. Todas as luminárias das escolas devem ser embuti-
das no forro, conter lâmpadas fluorescentes e proporcionar 
nível de iluminância de, no mínimo, 500 (quinhentos) lux, 
sobre as áreas de trabalho.
 
§ 1º Nas áreas que se manipulam produtos explosivos ou 
inflamáveis, as luminárias e interruptores devem ser à prova 
de explosão. 
§ 2º Para as salas que possuem equipamentos e/ou produtos 
químicos sensíveis à luz solar, deve-se projetar a construção 
(ou reforma) excluindo-se a luz solar direta. 

Seção XIII
Das Instalações Sanitárias

Art. 69. As instalações sanitárias serão formadas por: 

I - Compartimentos destinados aos vestiário, chuveiros, lava-
tórios e WC não podem ter o piso simplesmente cimentado, 
devendo ser usado material cerâmico, ladrilhado ou material 
impermeável; 
II - As paredes devem ser revestidas até a altura de 2,00m 
(dois metros) com material resistente, liso e impermeável; 
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III - Os vestiários contarão com pequenos armários e serão 
disponibilizados um para cada aluno; 
IV - Os seguintes índices devem ser obedecidos:

 a) 01 (um) mictório para cada 15 (quinze) alunos 
do sexo masculino; 
b) 01 (um) lavatório para cada 15 (quinze) alunos; 
c) 01 (um) WC para cada 25 (vinte e cinco) alunos 
do sexo masculino; 
d) 01 (um) WC para cada 15 (quinze) alunos do 
sexo feminino; 
e) 01 (um) bebedouro automático para cada 50 
(cinquenta) alunos; 
f ) 01 (um) chuveiro para cada 20 (vinte) alunos; 
g) 5% (cinco por cento) dos sanitários, com no mí-
nimo um sanitário para cada sexo, de uso dos alu-
nos, devem ser acessíveis; 
h) 10% (dez por cento) dos sanitários devem ser 
adaptáveis para acessibilidade; 
i) 5% dos sanitários, com no mínimo um sanitário 
para cada sexo, de uso de funcionários e professores, 
devem ser acessíveis; 
j) 10% dos sanitários, com no mínimo um sanitário 
para cada sexo, dos professores e funcionários de-
vem ser adaptáveis para acessibilidade. 

V - É obrigatória a separação, por gênero, para uso dos ba-
nheiros; 
VI - A área de janelas dos lavabos sanitários não deve ser 
inferior a 0,60m (sessenta centímetros); 
VII - Para cada bloco de 02 (duas) salas de aula deve existir, 
no mínimo, 01 (uma) instalação sanitária própria; 
VIII - Nas escolas em que estiverem matriculados alunos 
de ensino fundamental I e II deve haver um mínimo de 02 
(dois) vasos sanitários e 01 (um) lavatório de dimensões pró-
prias para alunos de 04 (quatro) a 06 (seis) anos de idade, em 
cada banheiro destinado a alunos. 

Art. 70. 5% dos sanitários e vestiários escolares devem ser 
acessíveis a deficientes físicos, assegurado um sanitário por 
gênero. 

Art. 71. Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e 
vestiários escolares devem 
suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5kN (um 
quilonewton e meio) em qualquer sentido, ter diâmetro en-
tre 3cm (três centímetros) e 4,5cm (quatro centímetros e 
meio), e estar firmemente fixadas em paredes ou divisórias 
à uma distância mínima destas de 4cm (quatro centímetros) 
da face interna da barra.

§ 1º Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas 
nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de 
fixação com formato recurvado. 
§ 2º Quando necessários, os suportes intermediários de fi-
xação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a 
continuidade de deslocamento das mãos. 

Art. 72. A localização das barras de apoio deve atender às 
seguintes condições:
 
I - Junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, devem ser 
colocadas barras horizontais  para apoio e transferência, com 

comprimento mínimo de 0,80m (oitenta centímetros), a 
0,75m (setenta e cinco centímetros) de altura do piso acaba-
do (medidos pelos eixos de fixação); 
II - A distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral 
ao vaso deve ser de 0,40m (quarenta centímetros), estando 
esta posicionada a uma distância mínima de 0,50m (cin-
quenta centímetros) da borda frontal da bacia; 
III - A barra da parede do fundo deve estar a uma distância 
máxima de 0,11m (onze centímetros) da sua face externa à 
parede e estender-se no mínimo 0,30m (trinta centímetros) 
além do eixo da bacia, em direção à parede lateral. 
Art. 73. Os sanitários e vestiários acessíveis devem ser ins-
talados em rotas acessíveis, próximos à circulação principal, 
e possuir sinalização.
 
Parágrafo único. Em sanitários acessíveis isolados é neces-
sária a instalação de dispositivo de sinalização de emergência 
ao lado da bacia e do boxe do chuveiro, a uma altura de 40cm 
(quarenta centímetros) do piso acabado, para acionamento 
em caso de queda. 

Art. 74. No caso de bacias com caixa acoplada, deve-se ga-
rantir a instalação da barra na parede do fundo, de forma a 
se evitar que a caixa seja utilizada como apoio. 

Parágrafo único. A distância mínima entre a face inferior da 
barra e a tampa da caixa acoplada deve ser de 0,15m (quinze 
centímetros). 

Art. 75. As bacias sanitárias devem estar a uma altura en-
tre 0,43m (quarenta e três centímetros) e 0,45m (quarenta e 
cinco centímetros) do piso acabado, medidas a partir da bor-
da superior, sem o assento. Com o assento, esta altura deve 
ser de no máximo 0,46m (quarenta e seis centímetros). 

Art. 76. O acionamento da descarga deve estar a uma altura 
de 1,00m (um metro), do seu eixo ao piso acabado, e ser do 
tipo alavanca ou com mecanismos automáticos.
 
Art. 77. Os boxes escolares para bacia sanitária devem ga-
rantir as áreas para transferência diagonal, lateral e perpen-
dicular, bem como área de manobra para rotação de 180º 
(cento e oitenta graus).

§ 1º Quando houver mais de um boxe acessível, as bacias 
sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio devem 
estar posicionadas de lados diferentes, contemplando todas 
as formas de transferência para a bacia.
 
§ 2º Deve ser instalado um lavatório dentro do boxe, em 
local que não interfira na área de transferência. 

§ 3º Quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, 
ela deve abrir para o lado externo do boxe. 

§ 4º Deve ser instalado uma ducha higiênica ao lado da ba-
cia, dotada de registro de pressão para regulagem da vazão. 
Art. 78. As “papeleiras” embutidas ou que avancem até 
0,10m (dez centímetros) em relação à parede devem estar 
localizadas a uma altura de 0,50m (cinquenta centímetros) a 
0,60m (sessenta centímetros) do piso acabado e a distância 
máxima de 0,15m (quinze centímetros) da borda frontal da 
bacia. 
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Art. 79. Os mictórios suspensos devem estar localizados a 
uma altura de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,65m (sessen-
ta e cinco centímetros) da borda frontal ao piso acabado. 

§ 1º O acionamento da descarga, quando houver, deve estar a 
uma altura de 1,00m (um metro) do seu eixo ao piso acabado, 
requerer leve pressão e ser preferencialmente do tipo alavan-
ca ou com mecanismos automáticos. 

§2º Para mictórios de piso devem ser seguidas as mesmas 
recomendações dos mictórios suspensos. O mictório deve ser 
provido de barras verticais de apoio, fixadas com afastamento 
de 0,60m (sessenta centímetros) centralizado pelo eixo da 
peça, a uma altura de 0,75m (setenta e cinco centímetros) 
do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70m (setenta 
centímetros). 

Art. 80. Os boxes para chuveiro devem conter os seguintes 
itens: 

I - Área de transferência externa ao boxe e paralela ao banco, 
para a pessoa em cadeira de rodas; 
II - Banco com cantos arredondados e superfície antiderra-
pante impermeável, do tipo articulado para cima ou removí-
vel, tendo profundidade mínima de 0,45m (quarenta e cinco 
centímetros), altura de 0,46m (quarenta e seis centímetros) 
do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70m (setenta 
centímetros); 
III - Barras do tipo vertical e em formato de “L”, seguindo as 
alturas e dimensões indicadas; 
IV - Torneiras do tipo “monocomando” acionadas por ala-
vanca; 
V - Ducha manual, saboneteira e porta-toalhas em alturas 
adequadas.

Art. 81. As dimensões mínimas dos boxes devem ser de 
0,90m (noventa centímetros) por 0,95m (noventa e cinco 
centímetros). 

Art. 82. Os boxes para chuveiros devem ser providos de bar-
ras de apoio verticais, horizontais ou em “L”. Na parede de 
fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical com 
altura de 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso acaba-
do e comprimento mínimo de 0,70m (setenta centímetros), 
a uma distância de 0,85m (oitenta e cinco centímetros) da 
parede lateral ao banco. Na parede lateral ao banco devem ser 
instaladas duas barras de apoio, uma vertical e outra horizon-
tal ou, alternativamente, uma única barra em “L”, obedecen-
do aos seguintes parâmetros: 

I - Barra vertical: com comprimento mínimo de 0,70m (se-
tenta centímetros), a uma altura de 0,75m (setenta e cinco 
centímetros) do piso acabado e a uma distância de 0,45m 
(quarenta e cinco centímetros) da borda frontal do banco; 
II - Barra horizontal: com comprimento mínimo de 0,60m 
(sessenta centímetros), a uma altura de 0,75m (setenta e cin-
co centímetros) do piso acabado e a uma distância máxima 
de 0,20m (vinte centímetros) da parede de fixação do banco; 
III - Barra em “L”: em substituição às barras vertical e ho-
rizontal, com segmentos das barras de 0,70m (setenta cen-
tímetros) de comprimento mínimo, a uma altura de 0,75m 
(setenta e cinco centímetros) do piso acabado no segmento 
horizontal e a uma distância de 0,45m (quarenta e cinco cen-

tímetros) da borda frontal do banco no segmento vertical.
 
Art. 83. Os lavatórios devem garantir área de aproximação 
frontal e altura livre de 0,73m (setenta e três centímetros) 
para usuários em cadeira de rodas. Para isso, devem ser sus-
pensos, sem colunas ou gabinetes, com dispositivos de prote-
ção para o sifão e a tubulação. 

§ 1º Devem ser instaladas barras de apoio para as pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida, de modo a evitar 
que necessitem se apoiar diretamente nos lavatórios. 

§ 2º Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua borda 
superior deve estar a uma altura de 0,78m (setenta e oito 
centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros) do piso acabado 
e respeitando uma altura livre mínima de 0,73m (setenta e 
três centímetros) na sua parte inferior frontal. 

§ 3º O sifão e a tubulação devem estar situados a no mínimo 
0,25m (vinte e cinco centímetros) da face externa frontal e 
ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou simi-
lar. 

§ 4º Não deve ser permitida a utilização de colunas até o piso 
ou gabinetes. 

§ 5º Sob o lavatório não deve haver elementos com superfí-
cies cortantes ou abrasivas.

Art. 84. Nas regiões onde não haja serviço de esgoto, deve ser 
assegurado aos empregados um serviço de privadas, seja por 
meio de fossas adequadas, seja por outro processo que não 
afete a saúde pública, mantidas as exigências legais. 

Art. 85. As paredes dos sanitários devem ser construídas em 
alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas com 
material impermeável e lavável.
 
Art. 86. O piso dos banheiros deve ser impermeável, lavável, 
de acabamento liso, inclinado para os ralos de escoamento 
providos de sifões hidráulicos. O piso deve também impedir 
a entrada de umidade e emanações no banheiro, e não apre-
sentar ressaltos e saliências. 

Art. 87. A cobertura das instalações sanitárias deve ter estru-
tura de madeira ou metálica, e as telhas poderão ser de barro 
ou de fibrocimento. 

Art. 88. Devem ser colocadas telhas translúcidas, para me-
lhorar a iluminação natural, e telhas de ventilação de 4,00m 
(quatro metros) em 4,00m (quatro metros). 

Art. 89. As janelas das instalações sanitárias devem ter cai-
xilhos fixos, inclinados de 45º (quarenta e cinco graus), com 
vidros inclinados de 45º (quarenta e cinco graus), com vidros 
incolores e translúcidos, totalizando uma área corresponden-
te a 1/8 (um oitavo) da área do piso. 

Art. 90. A parte inferior do caixilho deve se situar, no míni-
mo, à altura de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) a 
partir do piso. 
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Art. 91. Os locais destinados às instalações sanitárias devem 
ser providos de uma rede de iluminação, cuja fiação deverá 
ser protegida por eletrodutos. 

Art. 92. Com o objetivo de manter um iluminamento mí-
nimo de 100lux (cem lux), devem ser instaladas lâmpadas 
incandescentes de 100W/8,00m² (cem watts por oito metros 
quadrados) de área com pé-direito de 3,00m (três metros) 
máximo, ou outro tipo de luminária que produza o mesmo 
efeito.
 
Art. 93. A rede hidráulica será abastecida por caixa d’água 
elevada, a qual deverá ter altura suficiente para permitir bom 
funcionamento nas tomadas de água e contar com reserva 
para combate a incêndio de acordo com posturas locais. 

Art. 94. Devem ser previstos 60L (sessenta litros) diários de 
água para o consumo nas instalações sanitárias.
 
Art. 95. As instalações sanitárias devem dispor de água ca-
nalizada e esgotos ligados à rede geral ou à fossa séptica, com 
interposição de sifões hidráulicos. 

Art. 96. As instalações sanitárias não podem se comunicar 
diretamente com os locais destinados às refeições e serão 
mantidas em estado de asseio e higiene. 
Art. 97. No caso de as instalações se situarem fora do corpo 
do estabelecimento, a comunicação com os outros ambientes 
deve fazer-se por passagens cobertas. 

Art. 98. Os gabinetes sanitários devem: 

I - Ser instalados em compartimentos individuais e separa-
dos; 
II - Ser ventilados para o exterior; 
III - Ter paredes divisórias com altura mínima de 2,10m 
(dois metros e dez centímetros) e seu bordo inferior não po-
derá situar-se a mais de 0,15m (quinze centímetros) acima 
do pavimento; 
IV - Ser dotados de portas independentes, providas de fecho 
que impeçam o devassamento; 
V - Ser mantidos em estado de asseio e higiene; 
VI - Possuir recipientes com tampa, para guarda de papéis 
servidos, quando não ligados diretamente à rede ou quando 
sejam destinados às mulheres. 

Art. 99. É proibido o envolvimento das bacias ou vasos sani-
tários com quaisquer materiais (caixas) de madeira, blocos de 
cimento e outros. 

Art. 100. Todos os ralos instalados nas escolas devem ter gre-
lhas de aço inoxidável do tipo: “abre-fecha”. 

Art. 101. Toda a tubulação das escolas deve ser de material 
com resistência química aos produtos comumente usados 
nos laboratórios, tal como o polipropileno. 

Parágrafo único. Não deve ser usado PVC branco para esgo-
to, bem como o ferro fundido.
 
Art. 102. Para o conjunto das instalações sanitárias deve ser 
reservada uma área proporcional a 0,82m² (oitenta e dois 
centímetros quadrados), por aluno.

 Seção XIV
Das Salas dos Professores, Apoio Pedagógico, Coordena-

ção, Direção e Secretaria

Art. 103. As salas dos professores, coordenação, direção e se-
cretaria devem ser climatizadas através de condicionadores 
de ar - do tipo  que emite menos ruídos - com potência mí-
nima de 10.000 BTUs (dez mil “British Terminal Unit”). 

Art. 104. As salas dos professores, de apoio pedagógico, de 
coordenação, de direção e de secretaria devem ter dimensões 
mínimas de 20m² (vinte metros quadrados). 

Art. 105. Todas as salas desta seção devem possuir computa-
dores com acesso à internet.
 
Art. 106. As salas dos professores, de apoio pedagógico, co-
ordenação e direção devem possuir armários ou locais fecha-
dos para os seguintes usos: 

I - Armazenamento de pastas ou caixas de trabalho; 
II - Armazenamento de livros; 
III - Armazenamento de itens pessoais. 

Art. 107. As secretarias, obrigatoriamente, devem possuir re-
lógios e calendários em locais visíveis. 

Art. 108. As salas dos professores devem possuir estações de 
trabalho individualizadas para planejamento de aulas, além 
de uma mesa conjunta. 

Art. 109. As salas de apoio pedagógico devem possuir lousa e 
mesa de tamanho regular, com dois lados vazados. 

Seção XV
Das Quadras Poliesportivas

Art. 110. As quadras poliesportivas não devem possuir área 
inferior a 200m² (duzentos metros quadrados). 

§ 1º Nas quadras mencionadas neste “caput”, devem ser in-
cluídos banheiros coletivos (com separação de gêneros), sen-
do o número de chuveiros calculado na proporção mínima de 
01 (um) chuveiro para cada 05 (cinco) alunos. 

§ 2º As quadras poliesportivas devem ser cobertas e atender 
às seguintes especificações: 

I - Possuir revestimento de alto desempenho como elemento 
de proteção e reforço em piso de concreto, em razão de terem 
resistência a impactos, trações, flexões e aderência aos mais 
variados tipos de substratos, além de resistência química e 
capacidade de resistir a altas e baixas temperaturas; 
II - Dimensão de 21x42x7m (vinte e um, por quarenta e dois, 
por sete metros); 
III - Possuir lâmpadas multivapor metálico de 250 a 
3500W. 

Seção XVI
Das Instalações Elétricas

Art. 111. As instalações elétricas devem atender aos seguin-
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tes requisitos: 

I - Devem ser externas às paredes (facilitando qualquer ma-
nutenção) e embutidas no forro (desde que se tenha facilida-
de de acesso às mesmas); 
II - Os pontos que alimentarão as bancadas devem ser dei-
xados a 0,60m (sessenta centímetros) do piso, isto é, sempre 
abaixo dos tampos das bancadas; 
III - Para a elaboração de um projeto elétrico é necessário 
que o responsável pelo laboratório, forneça ao projetista os 
equipamentos que são instalados, com a potência, tensão 
e localização dos aparelhos sobre as bancadas ou sobre o 
chão; 
IV - As tomadas sobre as bancadas devem estar aproxima-
damente a 1,0m (um metro) distantes entre si, sendo que 
em cada ponto (cada caixa do tipo pedestal) deve ter uma 
tomada 110V (cento e dez volts) e uma 220V (duzentos e 
vinte volts), onde houver tais tensões; 
V - Deve-se considerar que as tomadas de uso geral nas ban-
cadas (onde não tiver um equipamento específico instalado) 
têm potência de 200W (duzentos watts) para tomada 110V 
(cento e dez volts) e 200W (duzentos watts) para a 220V 
(duzentos e vinte volts); 
VI - Nas áreas onde se manipulam produtos explosivos ou 
inflamáveis, toda instalação elétrica (eletro dutos, caixas de 
passagem, tomadas, interruptores e luminárias) deve ser à 
prova de explosão; 
VII - Os eletrodutos e os conduletes devem ser identificados 
com cores padronizadas e as tomadas 110V (cem volts) e 
220V (duzentos e vinte volts) devem ter plaquetas de iden-
tificação. 

Art. 112. Para as instalações elétricas das escolas estaduais, 
devem ser adotadas tomadas tremulares monofásicas (três 
pinos) padrão NEMA 5P, instaladas ao longo das paredes, 
em caixas modulares externas ou embutidas, uma para cada 
equipamento: microcomputadores, impressoras, hubs e scan-
ners. 

Parágrafo único. As tomadas mencionadas neste “caput” 
são exigidas em função do padrão para a utilização de equi-
pamentos de informática, portanto, todos os equipamentos 
virão com seus respectivos conectores de força para encaixe 
neste padrão de tomada. 

Art. 113. Deve haver um quadro de disjuntores para cada 
conjunto de 04 (quatro) tomadas (máximo de 20A), dota-
do de etiquetas identificadoras, visando garantir a proteção 
elétrica dos equipamentos instalados, bem como facilitar o 
reconhecimento de possíveis problemas através da identifi-
cação existente. 

Art. 114. Para o cabeamento lógico de redes, recomenda-se 
a utilização de cabos específicos denominados: “cabos de ca-
tegoria 05”, que devem ser instalados por empresas especiali-
zadas, tendo em vista características específicas de instalação, 
tais como: padrão de conectorização, garantia da integridade 
dos cabos, correção de falhas e verificação. 

Seção XVII
Das Cozinhas

Art. 115. As cozinhas dos refeitórios devem conter os se-

guintes itens: 

I - Área mínima de 30m² (trinta metros quadrados); 
II - Instalação frigorífica devida; 
III - Despensas; 
IV - Pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento liso, in-
clinados para os ralos de escoamento providos de sifões hi-
dráulicos. Tais itens devem também impedir a entrada de 
umidade e não apresentar ressaltos e saliências; 
V - As portas devem ser metálicas ou de madeira, medindo 
no mínimo 1,00m (um metro) x 2,10m (dois metros e dez 
centímetros); 
VI - As janelas devem ser de madeira ou de ferro, de 60cm 
(sessenta centímetros) x 60cm (sessenta centímetros), no 
mínimo; 
VII - As aberturas, além de garantir suficiente aeração, de-
vem ser protegidas com telas, podendo ser melhorada a ven-
tilação através de exaustores ou coifas; 
VIII - As pinturas das paredes, portas e janelas, móveis e 
utensílios, devem obedecer ao seguinte: 

a) alvenaria: tinta de base plástica; 
b) ferro: tinta a óleo; 
c) madeira: tinta especial retardante à ação do fogo. 

IX - A rede de iluminação deve ter a sua fiação protegida 
por eletrodutos; 
X - Devem ser instaladas lâmpadas incandescentes de 150W 
(cento e cinquenta watts) / 4,00m² (quatro metros quadra-
dos) com pé-direito de 3,0m (três metros) máximo; 
XI - Lavatório dotado de água corrente para uso dos funcio-
nários do serviço de alimentação e dispondo de sabão líqui-
do, álcool em gel e toalhas descartáveis; 
XII - Tratamento de lixo, de acordo com as normas locais do 
Serviço de Saúde Pública;
XIII - É indispensável que os funcionários da cozinha en-
carregados de manipular gêneros, refeições e utensílios, dis-
ponham de sanitário e vestiário próprios, cujo uso seja veda-
do aos comensais e que não se comunique com a cozinha; 

Seção XVIII
Dos Refeitórios

Art. 116. Para os refeitórios, deve ser reservada uma área 
proporcional a 0,80m² (oitenta centímetros quadrados) por 
aluno. 

Parágrafo único. Os refeitórios devem ainda satisfazer os 
seguintes requisitos: 

I - Abertura de vãos em duas paredes ou em todas; 
II - Estarem, de preferência, no pavimento térreo e quando 
não estiverem situados no mesmo pavimento que o da cozi-
nha, deverão ser ligados à mesma por monta-pratos; 
III - Deverá haver compartimento comunicando-se com o 
refeitório e destinado à distribuição de alimentação e lava-
gem dos vasilhames e pratos; 
IV - Os refeitórios devem ser providos de uma rede de ilu-
minação, cuja fiação deve ser protegida por eletrodutos; 
V - Devem ser instaladas lâmpadas incandescentes de 150W 
(cento e cinquenta watts) /6,00m² (seis metros) de área com 
pé direito de 3,00m (três metros) máximo ou outro tipo de 
luminária que produza o mesmo efeito; 
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VI - O piso deve ser impermeável, revestido de cerâmica, 
plástico ou outro material lavável; 
VII - A cobertura deve ter estrutura de madeira ou metálica 
e as telhas podem ser de barro ou fibrocimento; 
VIII - O teto pode ser de laje de concreto, estuque, madeira 
ou outro material adequado; 
IX - As paredes devem ser revestidas com material liso, re-
sistente e impermeável, até a altura de 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros); 
X - A ventilação e iluminação são de acordo com as normas 
fixadas na legislação federal, estadual ou estadual; 
XI - A água fornecida deve ser potável, em condições higiê-
nicas, entregue por meio de copos individuais, ou bebedouros 
de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua insta-
lação em pias e lavatórios, e o uso de copos coletivos; 
XII - Os refeitórios devem ainda contar com lavatórios in-
dividuais ou coletivos e pias instalados nas proximidades do 
refeitório, ou nele próprio, em número suficiente; 
XIII - Os refeitórios devem ser instalados em local apropria-
do, não se comunicando diretamente com instalações sanitá-
rias e locais insalubres ou perigosos; 
IX - É proibida, ainda que em caráter provisório, a utilização 
do refeitório para depósito, bem como para quaisquer outros 
fins; 
X - Nos estabelecimentos em que estudem mais de 30 (trinta) 
e no máximo 300 (trezentos) alunos, embora não seja exigido 
o refeitório, devem ser asseguradas aos estudantes condições 
suficientes de conforto para a ocasião das refeições.
 

Seção XIX
Das Portas

Art. 117. As portas, inclusive de elevadores, devem ter um 
vão livre mínimo de 0,80m (oitenta centímetros) e altura mí-
nima de 2,10m (dois metros e dez centímetros). Em portas 
de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão 
livre de 0,80m (oitenta centímetros). 

§ 1º O mecanismo de acionamento das portas deve requerer 
força humana direta igual ou inferior a 36N (Newton). 

§ 2º As portas devem ter condições de serem abertas com 
um único movimento e suas maçanetas devem ser do tipo 
alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90m (noventa cen-
tímetros) e 1,10m (um metro e dez centímetros). 

§ 3º Quando localizadas em rotas acessíveis, recomenda-
se que as portas tenham na sua parte inferior, inclusive no 
batente, revestimento resistente a impactos provocados por 
bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40m 
(quarenta centímetros) a partir do piso. 

Seção XX
Das Janelas

Art. 118. As janelas devem ser abertas com um único movi-
mento, empregando-se o mínimo esforço e devem ser fecha-
das com trincos tipo alavancas. 

§ 1º A altura do peitoril deve possibilitar o maior alcance do 
cone visual. 

Parágrafo único. A altura das janelas deve considerar os li-
mites de alcance visual, exceto em locais onde deva prevale-
cer a segurança e a privacidade. 

CAPÍTULO IV
DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 119. Todos os elementos do mobiliário interno devem 
ser acessíveis, garantindo-se as áreas de aproximação e ma-
nobra e as faixas de alcance manual, visual e auditivo, nos 
seguintes termos: 

I - Nas salas de aula, quando houver mesas individuais para 
alunos, pelo menos 1% (um por cento) do total de mesas, com 
no mínimo 01 (uma) para cada 02 (duas) salas de aula, deve 
ser acessível à cadeirantes. Quando forem utilizadas cadeiras 
do tipo “universitário” (com prancheta acoplada), devem ser 
disponibilizadas mesas acessíveis a cadeirantes na proporção 
de pelo menos 1% do total de cadeiras, com no mínimo uma 
para cada duas salas; 
II - As lousas (quadros brancos) devem ser acessíveis e ins-
taladas a altura inferior máxima de 0,90m (noventa centíme-
tros) do piso. Deve ainda ser garantida a área de aproximação 
lateral e manobra da cadeira de rodas. 

Art. 120. Todos os elementos do mobiliário urbano da edi-
ficação como: bebedouros, balcões de atendimento, assentos 
fixos e mesas para refeições, devem seguir os seguintes pa-
drões de acessibilidade:
 
I - Bebedouros: 

a) a bica deve estar localizada no lado frontal do be-
bedouro, possuindo altura de 0,90m (noventa centí-
metros), de maneira a permitir a utilização por meio 
de copo; 
b) os controles devem estar localizados na frente do 
bebedouro ou na lateral próximo à borda frontal; 
c) o bebedouro acessível deve possuir altura livre in-
ferior de, no mínimo, 0,73m (setenta e três centíme-
tros) do piso; 
d) o acionamento de bebedouros do tipo garrafão, 
filtros com célula fotoelétrica ou outros modelos, as-
sim como o manuseio dos copos, devem estar posi-
cionados na altura entre 0,80m (oitenta centímetros) 
e 1,20m (um metro e vinte centímetros) do piso aca-
bado, localizados de modo a permitir a aproximação 
lateral de um cadeirante; 
e) quando houver copos descartáveis, o local para re-
tirada deles deve estar à altura de no máximo 1,20m 
(um metro e vinte) do piso. 

II - Balcões de atendimento: 

a) uma parte da superfície do balcão, com extensão 
de no mínimo 0,90m (noventa centímetros), deve 
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ter altura de no máximo 0,90m (noventa centíme-
tros) do piso; 
b) deve ser garantido 01 (um) módulo de referência 
posicionado para a aproximação frontal ao balcão;
c) quando for prevista a aproximação frontal, o bal-
cão deve possuir altura livre inferior de no mínimo 
0,73m (setenta e três centímetros) do piso e pro-
fundidade livre inferior de no mínimo 0,30m (trinta 
centímetros); 
d) considera-se “módulo de referência” a projeção de 
0,80m (oitenta centímetros) por 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) no piso, ocupada por uma pessoa 
de cadeira de rodas. 

III - Assentos fixos: 
a) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis deve 
ser garantido um módulo de referência, sem inter-
ferir com a faixa livre de circulação, que deverá ter 
1,20m (um metro e vinte centímetros); 
b) este espaço deve ser previsto ao lado de pelo me-
nos 5% (cinco por cento), com no mínimo 01 (um) 
do total de assentos fixos no local; 
c) pelo menos outros 10% (dez por cento) devem ser 
adaptáveis para acessibilidade. 

IV - Mesas para refeições: 

a) do total de mesas para refeição, devem ser pre-
vistas em espaços acessíveis pelo menos 5% (cinco 
por cento) delas, com no mínimo 01 (uma) do total 
devendo ser acessível à cadeirantes; 
b) pelo menos outros 10% (dez por cento) devem ser 
adaptáveis para acessibilidade; 
c) as mesas devem estar localizadas junto às rotas 
acessíveis e, preferencialmente, distribuídas por todo 
o espaço e devem possuir altura livre inferior de no 
mínimo 0,73m (setenta e três centímetros) do piso; 
d) deve ser garantido um módulo de referência po-
sicionado para a aproximação frontal, possibilitando 
avançar sob as mesas ou superfícies até no máximo 
0,50m (cinquenta centímetros); 
e) deve ainda ser garantida uma faixa livre de cir-
culação de 0,90m (noventa centímetros) e área de 
manobra para o acesso às mesas. 

CAPÍTULO V
DA SEGURANÇA

Seção I
Das Câmeras de Segurança

Art. 121. Nos locais, internos ou externos, controlados por 
câmeras de vídeo, devem ser afixadas placas com os seguintes 
dizeres: “O ambiente está sendo filmado. As imagens gravadas 
são confidenciais e protegidas.” 

Parágrafo único. As placas de que trata o “caput” deste artigo 
devem ser legíveis e colocadas em locais de fácil visualização 
dos pontos de entrada e saída dos ambientes controlados. 

Seção II
Dos Extintores de Incêndio

Art. 122. O número mínimo, o tipo e a capacidade dos ex-
tintores de incêndio necessários para proteger um risco iso-
lado devem depender dos seguintes requisitos: 

I - Natureza do fogo a extinguir; 
II - Área total a ser protegida; 
III - Riscos que os mesmos venham a oferecer ao operador; 
IV - Classe ocupacional do risco isolado; 
V - Área máxima de proteção de uma Unidade Extintora; 
VI - Distância a ser percorrida pelo operador para alcançar 
o extintor. 

Art. 123. Para efeito de instalação do sistema de extintores 
de incêndio, devem ser observados os seguintes requisitos: 

I - Os extintores não devem ter a sua parte superior acima 
de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) do piso; 
II - Os extintores não devem ser instalados nas escadas e nas 
antecâmaras das escadas a prova de fumaça; 
III - Os extintores devem ser instalados em locais onde: 

a) haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu 
acesso; 
b) sejam visíveis; 
c) conservem-se protegidos contra golpes e intem-
péries; 
d) não fiquem encobertos ou obstruídos. 

Art. 124. Os extintores devem ser devidamente sinalizados, 
para fácil visualização, permitindo-se uma rápida localização 
e identificação do equipamento e de seu agente extintor. 

§ 1º A sinalização pode ser feita através de discos de si-
nalização ou setas indicativas, com dimensões mínimas de 
0,70m² (setenta centímetros quadrados), afixados, no míni-
mo, a 0,50m (cinquenta centímetros) acima do extintor e de 
forma que permitam sua fácil visualização e identificação.
 
§ 2º Os discos de sinalização devem ser formados por um 
círculo interno, que terá a cor identificadora do agente ex-
tintor correspondente, com a indicação do telefone do Cor-
po de Bombeiros Militar da Paraíba e circunscrito por outro 
na cor vermelha, em cores firmes. 

§ 3º O círculo interno dos discos de sinalização deve obede-
cer à seguinte configuração: 

I - Círculo interno na cor branca, para identificação dos 
aparelhos com o agente extintor a base de água; 
II - Círculo interno na cor amarela, para identificação dos 
aparelhos com o agente extintor gás carbônico; 
III - Círculo interno na cor azul, para identificação dos apa-
relhos com o agente extintor pó químico. 

§ 4º São admitidas setas de sinalização, quando sua instala-
ção apresente harmonia com o ambiente, desde que permi-
tam uma identificação rápida do agente extintor contido no 
aparelho correspondente, e apresente a indicação do fone do 
Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, obedecida a confi-
guração estabelecida no parágrafo anterior. 

§ 5º Quanto aos extintores de incêndio instalados em pi-
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lares ou colunas, a sinalização deve ser de tal maneira que 
possa ser visualizada em todos os sentidos, através da re-
petição lateral dos discos ou setas, ou por anéis, nas cores 
especificadas no parágrafo 3º deste artigo. 

§ 6º Deve ser delimitada por faixa, na cor vermelha, no 
piso abaixo do extintor, uma área de 1,00m (um metro) por 
1,00m (um metro). 

Art. 125. Na parte frontal dos extintores de incêndio deve 
ser colocada uma etiqueta em que conste as classes de in-
cêndio para as quais o agente extintor correspondente seja 
compatível, e os passos para a adequada operação do apa-
relho. 

Art. 126. Os extintores de incêndio devem possuir, obri-
gatoriamente, certificados de garantia do produto ou dos 
serviços, através de selo ou etiqueta, e colocado no corpo do 
aparelho, permitindo uma fácil visualização do órgão, enti-
dade ou empresa responsável por tal garantia. 

Art. 127. Os extintores de incêndio devem ter a sua carga 
renovada ou verificada nas épocas e condições recomenda-
das por normas ou especificações de órgãos técnicos creden-
ciados para tal finalidade, aceitas e adotadas pelo Corpo de 
Bombeiros, ou, na falta destas, pelos respectivos fabricantes, 
bem como seus cilindros serem submetidos a testes hidros-
táticos em intervalos de tempo não superiores a cinco anos. 

Parágrafo único. É obrigatória a aposição da data de reali-
zação do teste hidrostático de que trata este “caput”, deven-
do a mesma ser gravada no corpo do cilindro. 

Seção III
Das Saídas de Emergência

Art. 128. Todas as escolas devem ter ao menos uma saída 
de emergência. 

Art. 129. As saídas de emergência devem satisfazer aos se-
guintes requisitos: 

I - Permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes da 
edificação escolar; 
II - Permanecer desobstruídas em todos os pavimentos; 
III - Ter largura mínima de 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros), para permitir a passagem de macas, camas e 
outros; 
IV - Ter uma distância mínima entre o piso e o teto de 
2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), com exceção 
de obstáculos representados por vigas, vergas de portas, e 
outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2,00m (dois me-
tros); 
V - Ser sinalizadas e iluminadas com indicação clara do 
sentido da saída; 
VI - Os acessos devem permanecer livres de quaisquer 
obstáculos, tais como móveis, divisórias móveis, locais para 
exposição de mercadorias, e outros, de forma permanente, 
mesmo quando o edifício escolar esteja supostamente fora 
de uso. 

Art. 130. Quando em ambientes fechados, as rotas de fuga 
devem ser sinalizadas e iluminadas com dispositivos de ba-
lizamento. 

Parágrafo único. Quando as rotas de fuga incorporarem 
escadas de emergência devem ser previstas áreas de resgate 
com espaço reservado e demarcado para o posicionamento 
de pessoas em cadeiras de rodas. 

Art. 131. As portas das saídas de emergência e as portas das 
salas e compartimentos com capacidade acima de 50 (cin-
quenta) pessoas, e em comunicação com os acessos, devem 
abrir no sentido de trânsito de saída.
 
Art. 132. A largura das portas corta-fogo e comuns utili-
zadas nas saídas de emergência devem ser proporcionais ao 
número de pessoas que por elas transitarem, determinadas 
em função da natureza de ocupação da edificação. 

Art. 133. Em salas com capacidade acima de 200 (duzen-
tas) pessoas, a porta de comunicação com o acesso deve ser 
dotada de ferragens ou dispositivos do tipo anti-pânico.

Art. 134. As distâncias máximas a serem percorridas para 
se atingir um local seguro (área de refúgio, espaço livre ex-
terior, escada protegida ou à prova de fumaça), tendo em 
vista o risco à vida humana decorrente do fogo e da fumaça, 
devem considerar os seguintes itens: 

I - O acréscimo de risco quando a fuga é possível em apenas 
um sentido; 
II - O acréscimo de risco em função das características 
construtivas da edificação; 
III - A redução de risco em caso de proteção por chuveiros 
automáticos; 
IV - A redução de risco pela facilidade de saídas em edifi-
cações térreas.
 
Art. 135. Em edificações térreas pode ser considerada como 
saída de emergência, para efeito da distância máxima a ser 
percorrida, qualquer abertura, sem grades fixas, com peitoril 
(base inferior externa de janelas), tanto interna como exter-
namente, com altura máxima de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros), vão livre com área mínima de 1,20m² (um 
metro e vinte centímetros quadrados) e nenhuma dimensão 
inferior a 1,00m (um metro). 

Art. 136. As portas das rotas de saída e aquelas das salas 
com capacidade acima de 50 (cinquenta) pessoas e em co-
municação com os acessos e descargas devem abrir no sen-
tido do trânsito de saída. 

Art. 137. Nas salas com capacidade acima de 200 (duzen-
tas) pessoas e nas rotas de saída de locais de reunião com 
capacidade acima de 200 (duzentas) pessoas, as portas de 
comunicação com os acessos, escadas e descarga devem ser 
dotadas de ferragem do tipo antipânico. 

Art. 138. Sempre que numa edificação escolar rampas fo-
rem definidas como saídas de emergência, as seguintes con-
siderações deverão ser observadas: 
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I - Serem construídas em material resistente ao fogo; 
II - Terem o piso antiderrapante; 
III - Não terem sua largura diminuída, quando da colocação 
de portões; 
IV - Serem devidamente iluminadas e sinalizadas; 
V - Serem dotadas de corrimãos; 
VI - Possuir largura mínima de 1,50m (um metro e cin-
quenta centímetros) e declividade máxima de 10% (dez por 
cento). 

CAPÍTULO VI
DA SUSTENTABILIDADE

Seção I
Da Coleta Seletiva de Lixo

Art. 139. Deve ser instituído um programa de coleta sele-
tiva nas escolas estaduais, com a finalidade de minimizar os 
impactos do lixo na natureza e nas comunidades onde essas 
escolas estão inseridas.
 
Art. 140. Do material resultante da coleta seletiva, 50% 
(cinquenta por cento) deve ser destinado à entidade com a 
qual foi firmado o convênio no município. Os outros 50% 
(cinquenta por cento) restantes devem ser comercializados 
pelas escolas, sendo que os recursos arrecadados deverão ser 
revertidos para projetos sobre conscientização ambiental, 
mantidos pela escola e pelo Município. 

Art. 141. Fica o Governo do Estado da Paraíba autorizado 
a financiar e/ou subsidiar a formação de cooperativas com a 
finalidade de coletar materiais inorgânicos passíveis de re-
ciclagem. 

Parágrafo único. Para a formação das cooperativas men-
cionadas neste “caput” o Poder Executivo Estadual poderá 
oferecer aos interessados em sua formação o fornecimento 
de todos os equipamentos necessários à execução dos seus 
objetivos. 

Seção II
Da Conservação da Água

Art. 142. As escolas da rede estadual de ensino devem in-
centivar o desenvolvimento e a disseminação de ações edu-
cacionais sobre a importância do uso racional da água para 
o ser humano e para o meio ambiente.
 
Art. 143. Os sistemas hidráulico e sanitário das edificações 
escolares devem ser projetados de modo a propiciar a eco-
nomia e o combate ao desperdício de água, privilegiando a 
sustentabilidade dos recursos hídricos, sem prejuízo do con-
forto e da segurança dos alunos. 

Art. 144. A água das chuvas deve ser captada na cobertura 
das edificações escolares e encaminhada a uma cisterna ou 
tanque para ser utilizada em atividades que não requeiram 
o uso de água potável proveniente do Serviço de Abaste-

cimento Público de Água, tais como: lavagem de roupas, 
vidros, calçadas, pisos, veículos e a irrigação de hortas e jar-
dins. 

Parágrafo único. As águas destinadas a fins não potáveis 
devem ser mantidas em reservatórios, em perfeitas condi-
ções sanitárias de forma que seu padrão de qualidade seja 
mantido e atenda às seguintes condições: 

I - Materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 
II - Odor e aspecto: não objetáveis; 
III - Óleos e graxas: não toleram-se incidências; 
IV - PH: de 06 a 09. 

Art. 145. A limpeza e desinfecção do reservatório de acu-
mulação deve ser de responsabilidade do representante le-
gal da edificação e deverá ocorrer a cada 06 (seis) meses, ou 
quando houver intercorrência de ordem sanitária. 

Art. 146. É terminantemente vedada qualquer comunica-
ção entre o sistema destinado a água não potável e o sistema 
proveniente da rede pública, de forma a garantir a integri-
dade e qualidade. 

Art. 147. Os pontos de água abastecidos pelo reservatório 
de acumulação de águas pluviais devem estar perfeitamente 
identificados, em local fora do alcance de crianças e com a 
seguinte inscrição: “Água imprópria para consumo humano.” 

Seção III
Da Arborização

Art. 148. Os projetos urbanísticos das escolas da rede esta-
dual devem conter o plantio de espécies de árvores frutífe-
ras na proporção de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do 
total de árvores ou mudas a serem plantadas. 

Art. 149. Fica a cargo dos órgãos competentes, a escolha 
das espécies de árvores frutíferas a serem plantadas, obser-
vado as que forem mais adequadas a cada lugar, segundo a 
ecologia, o solo e a dimensão da área respectiva. 

Art. 150. Todas as edificações escolares devem primar pelo 
plantio de árvores ornamentais em suas calçadas e pátio de 
estacionamento. 

Art. 151. O número de árvores a serem plantadas deve pro-
porcionar o embelezamento da área além do sombreamen-
to necessário a amenizar as altas temperaturas reinantes no 
município. 

Art. 152. Após os necessários estudos técnicos, o Poder Pú-
blico Estadual deve promover o plantio de árvores frutífe-
ras nas escolas da rede estadual, nas épocas apropriadas e 
nas quantidades e variedades adequadas ao solo disponível. 

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 153. Não deverão ser adaptados prédios de qualquer 
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natureza para utilização como escola sem que sejam, inte-
gralmente, cumpridas as disposições desta Lei. 

Art. 154. As escolas da rede pública estadual que forem 
construídas a partir da data em que a presente Lei entrar em 
vigor e não seguirem a todos os dispositivos desta Lei serão 
interditadas, até que as pendências sejam sanadas. 

Parágrafo único. Em casos de reincidência ao descumpri-
mento mencionado neste “caput”, as escolas deverão ser in-
terditadas definitivamente. 

Art. 155. As escolas da rede pública estadual já existentes 
terão o prazo de 10 (dez) anos e as novas escolas da rede pú-
blica estadual a serem construídas terão o prazo de 24 (vinte 
e quatro) meses, a partir da data em que esta Lei entrar em 
vigor, para se adaptarem a todas as normas e diretrizes da 
mesma, sob pena de: 

I - Primeira penalidade: advertência ao Diretor da escola 
para que as pendências sejam sanadas no prazo de 90 (no-
venta) dias; 
II - Segunda penalidade: interdição da escola até que os pro-
blemas sejam sanados; 
III - Terceira penalidade: interdição definitiva após 12 
(doze) meses; 
IV - Quarta penalidade: responsabilização do Prefeito da 
cidade de João Pessoa, nos termos do Capítulo III Seção III, 
art. 63 a 65, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa. 

Art. 156. Esta Lei entrará em vigor após a data de sua pu-
blicação. 

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa, 16 de fevereiro 
de 2017.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamos, e não é de hoje, muitos planos relaciona-
dos a Educação e, sem dúvidas, alguns deles trouxeram bons 
resultados para a educação pública. Cada um com a sua con-
tribuição, aos poucos a educação no Brasil passou a ser uma 
colcha de retalhos, com instrumentos diversos, sejam Leis, 
normas da ABNT ou Resoluções do MEC.

Diante de todo o avanço que já promovido na Educação, 
seja com valorização profissional, seja com as reformas e 
ampliações necessárias nas unidades escolares já existentes, 
ou mesmo com a construção de novas escolas, nós temos a 
certeza de que estamos no bom caminho.

Vivemos em um País com cerca de 12 milhões de desem-
pregados, e este número se refere apenas as pessoas que es-
tão buscando emprego. Estamos enfrentando um cenário de 
crise econômica e institucional inegável e enquanto o mer-
cado encolhe e as empresas demitem funcionários, um tanto 
de outras oportunidades estão sem preenchimento devido a 
falta de profissionais capacitados.

Além de promover dignidade, a educação promove opor-
tunidades e afasta da criminalidade e das drogas, nossas 
crianças, jovens e adolescentes. Ou seja, merece e precisa de 
atenção e de investimento. Quanto a criminalidade, temos 
um cenário ainda mais trágico: presídios que não cumprem 
o papel para o qual são construídos e pensados, que é a res-
socialização e, na verdade, os presídios brasileiros são verda-
deiras fábricas de criminosos. Quem aqui nunca ouviu dizer 
que é no presídio que o bandido se profissionaliza? É certo 
que precisamos de reforma no sistema prisional brasileiro, 
mas há uma outra solução para esse problema. 

A Educação é a base de uma sociedade justa e democrática. 
Leva tempo, não é medida paliativa e não se percebe com 
rapidez as mudanças que uma educação pública de qualida-
de é capaz de promover na vida das pessoas e na sociedade. 
Talvez, por isso, a educação seja sempre prioridade nos dis-
cursos, mas nem sempre seja realidade nas gestões.

Visando a perenidade na qualidade daquilo que deve ser 
ofertado aos alunos da rede estadual de ensino, na Paraíba, 
pelo menos no que está relacionado a estrutura das unidades 
escolares e para que não se perca, no tempo e no espaço, o 
esforço hercúleo já promovido pela atual gestão, no sentido 
de ofertar o melhor para nossos estudantes, proponho a Lei 
de Responsabilidade Escolar da Paraíba.

Esta Lei será um divisor de águas na questão das estruturas 
escolares e promoverá uma intensa mudança na rede. Con-
templa aspectos de segurança, mobilidade, acessibilidade e 
conforto dos alunos, professores e funcionários. Traz um 
novo conceito de escolas e pode revolucionar a relação da 
população com as escolas públicas estaduais.

Não há outro caminho para o Brasil que não seja o da edu-
cação e mais, a educação pública de qualidade! Com acesso 
a educação pública de qualidade teremos um povo mais hu-
mano, mais preparado e menos dependente de programas 
sociais e de outros mecanismos de escravização estatal. Te-
remos profissionais mais preparados para o mercado de tra-
balho e cidadãos conscientes do seu papel na própria vida, 
na família e na comunidade.

A Lei de Responsabilidade Escolar do Estado da Paraíba 
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foi construída a muitas mãos e partiu do Projeto Raio X 
das Escolas, que realizei em João Pessoa, nos anos de 2015 
e 2016, e que o competente e atuante vereador André Regis 
idealizou e realiza no Recife. O trabalho com a educação 
não pode ser pontual e não se efetiva se não houver uma 
grande mobilização. Ou tornamos a educação uma priori-
dade nacional ou teremos, continuamente, que apagar os 
incêndios promovidos pela falta que ela nos faz.

Portanto, rogo aos meus pares que, na medida do que cada 
um procura contribuir para a efetivação do compromisso as-
sumido com a população, aprovem o documento que trago 
à baila.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa, 16 de fevereiro 
de 2017.
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