
PROJETO DE LEI Nº 011 DE 12 DE JANEIRO DE 2018 
 

Altera parcialmente a Lei Municipal  

5.810, de 10 de outubro de 2017.  
 

 DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte, 

 

PROJETO DE LEI: 
 

Art. 1º. A Lei Municipal 5.810 de 10 de outubro de 2017 passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 
 

“Art. 3º ……………………………………….………………………………….. 

 

§ 1º. As vagas não inseridas na Zona Azul serão redistribuídas por ato do Poder 

Executivo. (NR) 

 

§ 2º. Serão reservadas aos idosos e deficientes no mínimo 16% das vagas de que 

tratam o Parágrafo anterior.” (NR)  

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 12 de janeiro de 2018. 
 

 
                  

            DIVALDO LARA 
                                                                                                      Prefeito Municipal 
 

 EDUARDO DEIBLER 
    Secretário/GEPLAN 

             CLEMENTINO MOLINA  
                     Chefe de Gabinete 

  



JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores,  
 

O presente Projeto de Lei visa alterar a Lei Municipal 5.810/2017, a qual dispõe 

acerca da concessão do estacionamento rotativo. 

 

O estacionamento rotativo recebe influência normativa direta dos Estatutos do 

Idoso e Deficiente. Por isso, deve-se observar os quantitativos mínimos de vagas 

destinadas aos idosos e deficientes, conforme legislação federal: 

 

Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) Lei 13.146/15  (Altera o Estatuto do 

Deficiente) 

 Art. 41. É assegurada a reserva, para os 
idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco 
por cento) das vagas nos estacionamentos 
públicos e privados, as quais deverão ser 
posicionadas de forma a garantir a melhor 
comodidade ao idoso. 

Art. 47.  Em todas as áreas de 
estacionamento aberto ao público, de uso 
público ou privado de uso coletivo e em vias 
públicas, devem ser reservadas vagas 
próximas aos acessos de circulação de 
pedestres, devidamente sinalizadas, para 
veículos que transportem pessoa com 
deficiência com comprometimento de 
mobilidade, desde que devidamente 
identificados.  

§ 1
o
  As vagas a que se refere o caput deste 

artigo devem equivaler a 2% (dois por 
cento) do total, garantida, no mínimo, 1 
(uma) vaga devidamente sinalizada e com as 
especificações de desenho e traçado de 
acordo com as normas técnicas vigentes de 
acessibilidade. 

 

 

Considerando o disposto nas legislações federais referidas acima, percebe-se que 

o número mínimo de vagas destinadas aos idosos e deficientes é de:  5% e 2%. 

 

Entretanto, o Poder Executivo pretende cumprir o mínimo previsto em lei, bem 

como, ampliar o número de vagas destinadas a estes usuários. Registre-se que o número 

total de vagas é de 938, sendo 700 vagas objeto da concessão administrativa da 

exploração do estacionamento rotativo. Diante disso, logicamente ocorrerá a incidência 

dos percentuais mínimos nas 700 vagas adjudicadas ao licitante vencedor. 

 

Atualmente, são destinadas 5% das vagas aos idosos e deficientes. Com a 

concessão da exploração do Estacionamento Rotativo, o Poder Executivo disporá de 



vagas remanescentes as quais preencherá redistribuindo e ampliando os quantitativos 

visando garantir, não só o mínimo previsto em lei, mas também o DOBRO de vagas 

para os idosos e deficientes. Por meio deste Ato Administrativo o Município de Bagé 

cria uma política de atenção especial aos destinatários deste Projeto de Lei, com mais 

uma política social implementada e efetivada pelo Poder Executivo. 

 

Solicitamos aos nobres pares, a aprovação deste Projeto de Lei por essa colenda 

casa legislativa.  

 

        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 12 de janeiro de 2018. 
 

 

 

                       DIVALDO LARA 
                                                                                                     Prefeito Municipal 

 

EDUARDO DEIBLER 
    Secretário/GEPLAN 

 

  
                              CLEMENTINO MOLINA  

                     Chefe de Gabinete 

 


