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IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS no uso de
suas atribuições legais, apresenta para deliberação soberana
do plenário
VEREADORA

desta Casa o seguinte projeto de Lei:

Art. ío - Ficam isentos do pagamento da taxa de Estacionamento
Rotativo .zona AzuI os
veículos automotores utilizados por e com pessoas com
deÍiciência fisica, sensorial e cognitiva
ou idosos acima de 60 anos, no período mínimo do pagamento
de tarifa, equivarente aos
primeiros í20 (cento e vinte) minutos, sendo a permanência
máxima gratuita na vaga mesma
vaga.

I - Tem-se por áreas de Estacionamento Rorativo "zona Azur,', para
veícuros automotores de
Pessoa com DeÍiciência e ldosos as partes das vias, áreas
e logradouros públicos

sinalizados
como tal, para o estaclonamento de veículos conduzidos por pessoa
com cteÍiciência ou ldoso
acima de 60 anos, ou que tenha como passageiro pero menos uma pessoa
com deficiência
física, sensorial ou cognitiva ou idosa, devendo o veículo estar
devidamente identificado e com
autorização em vigor municipal.
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AÉ. 2" - será expedido um cartão de isenção, de uso pessoar
e intransferíver, mediante prévio
cadastramento junto ao Órgão Executivo de Trânsito
Municipar, ou outro órgão Municipar
destinado para essa atribuição, que farão constar
nele esta Lei.

An.

30

- os

critérios para emíssão do cartão de isenção seráo
deÍinidos pera autoridade

competente através de portaria.
Parágrafo único: para obtenção do benefício
da isenção, os proprietários de veícuros deverão
comparecer junto ao Órgáo Fiscalizados Municipal
de Trânsito ou outro órgáo destinado à essa
incumbência, e formarizar o pedido de credenciamento,
cumprindo as normas municipais em
vigor.

AÉ. 40 - O cartão deverá conter os seguintes dados:

I - Número de identiÍicação da pessoa que obterá o benefício,
varidade do cartão e órgão

expedidor, dentre outros que se fizerem necessários.

Art' 5' - os beneficiários, além dos demais itens acima
descrÍtos, deverão respeitar os seguintes
aspectos:
I - a permanência de estacionamento do veícuro
deverá ser de, no máximo, 2 (duas) horas, na
mesma vaga;

ll - o cartão de isento deverá estar, obrigatoriamente, no
interior do veícuro em rocar visíver
lll - a permanência do condutor ou de outra pessoa no interior
do veículo não desobriga o uso
do cartão.

AÍt'

- Na falta de vagas identiÍicada de Estacionamento Rotativo ,zona
Azul,, destinadas as
pessoas com deficiência ou idoso, os veículos
automotivos conduzidos ou transportando
60

estes
beneficíários, poderão utirizar outras vagas, desde que cumpram
as determinações descritas.

AÍt.

- Em caso de uso indevido do cartão, os responsáveis
ficarão sujeitos à apricação das
penalidades previstas no Art. 191, inciso XVI do
código de Trânsito Brasireiro.
70

| - A infração às disposiçóes desta Lei acarretará ao responsáver
infrator a imposição de pena

de multa, a ser deÍinida e cobrada pero órgão púbrico Municipar competente para
esta
incumbência. § E em caso de reincidência, poderá ter a
suspensão pero período de um ou a
perda do direito da isenção descrita no Artigo 1o .
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Art'

8o - Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Órgão Fiscalizador
Municipal de

Trânsito, observada a legislação pertinente.

Art. 90 - As despesas decorrentes da execução

desta Lei correrão por conta dotação

orçamentárias próprias.

Art. í0o - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de g0 dias contados da data
de
sua publicaçáo.

AÍt íío

.

- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposiçôes
em

contrário.

Barreiras Bahia, 23 de

de 2021

IZABEL ROSA DE
DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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JUSTIFICATIVA:
Este P@eto de Lei tem como finalidade isentar pessoas com deÍiciência
ou idosos acima de 60
anos' já naturalmente com a sua agllidade e mobilidade reduzida, ou motorista
de veículos que
os tenham como passageiro, do pagamento do Estacionamento Rotativo "zona
Azul,, no
município de Baneiras - BA, bem como eliminar obstáculos e ampliar a acessibilidade
dessas
pessoas aos locais públicos, garantindo, com isso, seu direito
de ir e vir. claro está que tanto a

cobrança como a determinação dos rocais em que será instituida as vagas zona
azur sáo
matérias de administração de bens públicos, sendo de iniciativa privada do prefeito
Municipal.
Porém, propondo o não pagamento pelas pessoas com deficiência e idosos
acima de 60 anos,
ou seus condutores, se pretende apenas estaberecer um ato de justiça em benefício
dos
mesmos.
Verifica-se que as vagas rêservadas as pessoas com deÍiciência e idosos acima
de 60 anos são
insuficientes e, consequêntemente, causa transtornos a esses usuários especiais, que
ainda
têm o ônus do pagamento do estacionamento rotativo.
Não haverá cobrança, uma vez que, com o cartáo de gratuidade, respeitando
a regisração em
vigor municipal, fica desnecessário retirar o ticket do estacionamento rotativo ou
utilizar outro
sistema, tampouco apricação da murta de trânsito baseada no aviso de irreguraridade (art.
1gr,

XVll, do CTB

-

Código Brasiteiro de Trânsito).

Desta forma, com a aprovação do presênte projeto de Lei peros nobres pares,
estaremos
colaborando com esses cidadãos, amplíando seu acesso aos serviços e estabelecimentos
no
município nas vagas de estacionamento, gratuitamente e sem entraves, respeitando preceito
o
constitucional da dignidade dâ pessoa humane e a prática da incrusão social.
2o Esta Lei entra em

vigor na data de sua publicação.

Barreiras Bahia, 23
IZABEL ROSA
Vereadora

novembro de 2021
SANTOS

-

AVANTE
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