
Descrição: A imagem apresenta uma fotografia retirada dentro de uma igreja de duas pessoas de costas voltadas para o altar: a 
esquerda um homem vestindo calças jeans e camiseta azul, ele encontra-se ajoelhado no chão, em um corredor com cabeça 
inclinada e a sua direita, uma pessoa também com a cabeça inclinada está sentada em uma cadeira de rodas. A frente deles é 
possível observar um vitral azul quadriculado e a cruz suspensa;  sobre eles no teto da igreja há um vitral circular nas cores verde e 
azul, e ao centro a ilustração de uma pomba branca.  Nas laterais observa-se as paredes da igreja em colunas, iluminadas em sua 
paparte superior que tem formato arredondado.  Em relevo, no centro e sobre a imagem o escrito na cor branca: Manual de 
Acessibilidade Arquitetônica. Na margem inferior,na mesma cor o logotipo da pastoral da inclusão. Fim da descrição.



Descrição: Imagem ilustrativa de duas vagas de 
estacionamento para pessoa com deficiência, 
com as devidas marcações e medidas.

Para pintura da vaga é usado:

Stencio para a pintura do símbolo; 

Tinta branca ou amarela;

Tinta azul

PPreferencialmente o acesso deve ser 
próximo a entrada ou rampa de acesso a 
área interna da paróquia.

Vamos falar de acessibilidade arquitetônica nas igrejas?

VAGAS PARA ESTACIONAMENTO

Sua paroquia possui estacionamento interno?

Se sim, quantas vagas possui?

Quantas são demarcadas para pessoas com deficiência?
Para o estacionamento interno, o Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) determina 
que 5% das vagas ficam destinadas a idosos e 2% para pessoas com deficiência.

Quem fica responsável pelas demarcações das vagas? 
A paA paróquia fica responsável pela marcação das vagas se o estacionamento for interno.

Qual a medida de uma vaga para deficiente?
A vaga deve ter a medida de 2,5m x 5m, e ao seu lado, deve haver uma faixa branca 
pintada- que pode ser compartilhada com duas vagas – para embarque e desembarque, 
com largura de 1,20m e comprimento igual ao da vaga.



Descrição: Imagem de duas vagas de estacionamento para 
pessoa com deficiência, com placa vertical. Em uma delas há 
um carro prata estacionado. Ao fundo é possível ver uma cerca 
e um gramado.

Descrição: Imagem ilustrativa de cartão de 
estacionamento para vaga especialcerca e um 
gramado.

Para as vagas externas à 
paróquia (por exemplo à frente 
da igreja), é possível solicitar a 
demarcação das vagas e 
colocação de placa vertical junto 
à prefeitura municipal.

Quem pode usar esta vaga?
Todas as pessoas com deficiência- física, intelectual, visual, auditiva e com autismo. Elas 
necessitam ter um cartão, feito nos serviços públicos municipais, normalmente no SIM 
(Serviços Integrados do Município) ou Secretarias como do transporte, da pessoa com 
deficiência.

O estacionamento ao interior da paroquia, possui rampa de acesso?

E o que é uma rampa acessível para a Norma de Acessibilidade?

De acordo com a NBR 9050/2020, uma rampa acessível é aquela que permite sua 
utilização plena por qualquer indivíduo, seja pessoa com deficiência ou não, com todas 
as adaptações necessárias para a realização desse uso, inclusive e, especialmente, 
quanto à sinalização tátil e visual.
NaNa próxima edição vamos falar das medidas e como devem ser as rampas de acordo 
com NBR 9050/2020, assim como, sinalização tátil e visual nesse trecho de acesso 
interno da paróquia.

Até a próxima!!
TODOS por uma igreja mais inclusiva!!



Instagram: @pastoraldainclusaosc
Facebook: Pastoral da Inclusão – Diocese de São Carlos
Canal Youtube: Pastoral da inclusão São Carlos

Contatos:
Whatsapp 16 99392-9950 / pastoraldainclusaosc@gmail.com

Descrição: A página está preenchida com fundo preto e na parte inferior há o brasão da diocese de São Carlos seguido do escrito 
em cor branca: Instagram: @pastoraldainclusaosc
Facebook: Pastoral da Inclusão – Diocese de São Carlos
Canal youtube: Pastoral da inclusão São Carlos
contatos: Whatsapp: 16 99392-9950 pastoraldainclusaosc@gmail.com


