
 

 

 

Súmula Administrativa nº 1, de 5 de dezembro de 2018 

  
A Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e Edificações 

– CPCOE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 10 da Lei 

6.138, de 26 de abril de 2018, combinado com o art. 4º do Decreto 39.272, de 2 

de agosto de 2018, resolve editar a presente Súmula: 

“É considerada adaptável ao desenho universal a unidade cujo banheiro atender 

ao conteúdo estabelecido pelo artigo 109 do Decreto, sendo permitidas as 

seguintes alterações: 

a) colocação de pia isolada, que, eventualmente, pode ser substituída por 

outra solução;  

b) abertura da porta do banheiro para dentro deste, que viabilize sua 

inversão posterior, garantindo o raio de giro interno”. 

 

Súmula Administrativa nº 2, de 7 de novembro de 2018 

  
A Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e Edificações 

– CPCOE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 10 da Lei 

6.138, de 26 de abril de 2018, combinado com o art. 4º do Decreto 39.272, de 2 

de agosto de 2018, resolve editar a presente Súmula: 

“Para habilitar o projeto, caso o autor opte por fazer as mudanças referidas na 

Súmula nº 1, de 7 de novembro de 2018, devem ser depositados o leiaute que 

demonstre que a unidade é adaptável ao desenho universal e o leiaute com as 

alterações permitidas”.  

 

 

Justificativa para as Súmulas 1 e 2 

Esta Súmula Administrativa tem por finalidade dirimir dúvidas sobre a aplicação do art. 

94 da Lei 6.138, de 26 de abril de 2018, e do art. 109 do Decreto 39.272, de 2 de agosto 

de 2018. 

Para estabelecer quais seriam as modificações aceitáveis, mantendo caracterizada a 

unidade como adaptável ao desenho universal, é preciso fazer remissão a alguns 

conceitos constantes da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei n° 13.146/2015 e do Decreto 

n° 9.451/2018, que a regulamenta, quais sejam: 

 Art. 3°, da LBI  

VI - Adaptação razoável: adaptações, modificações e 

ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, 

a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar 



 

 

 

ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com 

as demais pessoas, todos os direitos e liberdades 

fundamentais. 

 

 Art. 2°, do Decreto 9.451/2018 

III - unidade adaptável - unidade autônoma de edificação de 

uso privado multifamiliar cujas características construtivas 

permitam a sua adaptação, a partir de alterações de layout, 

dimensões internas ou quantidade de ambientes, sem que 

sejam afetadas a estrutura da edificação e as instalações 

prediais, observado o disposto neste Decreto;  

 

Na prática, segundo a lógica de adaptação razoável, é considerada adaptável ao desenho 

universal a unidade que atender ao conteúdo estabelecido pelo artigo 109 do Decreto ou 

para a qual se proponha, em relação ao referido artigo, alterações no banheiro: com 

colocação de pia isolada, que pode ser substituída por outra solução; abertura da porta do 

banheiro para dentro deste, que viabilize sua inversão posterior, garantindo o raio de giro 

interno. 

Para a habilitação, deve ser depositado o projeto com o leiaute que demonstre que a 

unidade é adaptável ao desenho universal. Caso o autor do projeto opte por fazer as 

mudanças referidas nos itens a e b acima, deve, também, ser depositado leiaute em que 

se comprove a possibilidade de retorno ao que prevê o artigo 109.  

 


