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CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N°0108 /2015

SÚMULA: Dispõe sobre a garantia de acessibilidade nos

Cemitérios públicos e privados, no âmbito do Município de

Campo Largo e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, APROVOU e eu PREFEITO MUNICIPAL,

SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1°_ Fica garantido, nos cemitérios públicos e privado de Campo Largo, a

acessibilidade as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos termos da Lei

Federal n? 10.098 de 19 de Dezembro de 2000, regulamentada pelo Decreto Federal nO

5.296 de 2 de Dezembro de 2004

§ 1°_Os cemitérios deverão promover ampla acessibilidade para que as pessoas a que se

refere o caput deste artigo possam usufruir de condições dignas para a sua locomoção,

permanência em velórios e visitação a seus entes, observando ainda os seguintes critério

de acessibilidade:

I - mobilidade para cadeirante; rampas;

11 - banco para idosos, gestantes, crianças de colo e obesos;

11I - piso adequado para pessoas com deficiência visual;

IV - telefone público e bebedouro acessível.
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§ 2°· Os banheiros de uso público, deverão ser acessíveis e dispor de um sanitário e um

lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT.

Art. 2°· Nas áreas de estacionamento de veículos deverão ser reservadas vagas

próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos

que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção.

Art. 3°· A instalação de novos cemitérios, ampliação ou reforma somente será licenciada

se o projeto atender ao disposto no art. 10 desta Lei.

Parágrafo Único • Os cemitérios que comportarem a locomoção através de veículos

motorizados serão obrigados a colocá-Ios à disposição dos munícipes.

Art. 4°· Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Campo Largo, em 06 de outubro de 2015.

~aW<Ilf~<
Lindarnlr Mana lvanoski

Vereadora
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