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LEI Nº 1.241 DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 
Oriundo do Poder Legislativo 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 

DA RESERVA DE, NO MÍNIMO, 3% 

(TRÊS POR CENTO) DAS UNIDADES 

HABITACIONAIS PARA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE 

CUITÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

  O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CUITÉ, Estado da 

Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família 

natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a 

vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. 

 § 1º - A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no 

âmbito do SUAS à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de 

condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

 

 Art. 2º - Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos 

públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel 

para moradia própria, observado o seguinte: 

 I – Reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para 

pessoa com deficiência; 

 II – Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis. 

 § 1º O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à 

pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. 

 § 2º Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais 

reservadas por força do disposto no inciso I do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão 

disponibilizadas às demais pessoas. 

 

 Art. 3º - Esta lei estrará em vigor na data de sua publicação. 

 

  Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  Cuité/PB, Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2019. 
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