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ANEXO V – PARÂMETROS DE ACESSIBILIDADE

Na prestação dos  serviços  de  TRIP-GO, a  concessionária  deverá  observar  os  parâmetros  de
acessibilidade especificados nas normas e regulamentos constantes na tabela abaixo, bem como
deverá adequar-se à NBR 15.320/2005, que trata especificamente do transporte rodoviário, e à
Portaria INMETRO 168/2008, que detalha os itens necessários para adaptação dos veículos do
transporte rodoviário, sem prejuízo das demais normas aplicáveis.

Regulamento Conteúdo

Lei Federal 10.048/2000 Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá 
outras providências.

Lei Federal 10.098/2000 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Decreto Federal 5.296/2004 Regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, 
que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências.

NBR 9050/2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos.

NBR 13.994/2000 Elevadores para transportes de pessoa com deficiência.

NBR 15.320/2005 Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte 
Rodoviário.

NBR 15.570/2008, no que for 
aplicável

Especificação técnica para fabricação de veículos de 
características urbanas para o transporte coletivo de 
passageiros.

NBR 15.599/2008 Acessibilidade – comunicação na prestação de serviços.

NBR 14.022/2009, no que for Acessibilidade em veículos de características urbanas para o 
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aplicável. transporte coletivo de passageiros.

Portaria INMETRO 168/2008 Regulamento técnico da qualidade para inspeção da adaptação 
de acessibilidade em veículos de características rodoviárias 
para o transporte coletivo de passageiros.

Resolução CONMETRO 
04/2006

Dispõe sobre a vinculação da norma técnica ABNT NBR 
15320 – Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte
rodoviário ao Decreto no 5296/2004.

Resolução CONMETRO 
06/2008

Especificações Técnicas para Fabricação de Veículos com 
Características Urbanas para Transporte Coletivo de 
Passageiros.
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