
PROJETO DE LEI Nº 055/2019. 

                                                                     

Altera parcialmente a Lei Municipal 

nº. 5.810, de 19 Outubro de 2017, 

dando nova redação aos arts. 1
o
, 2

o
, 

6
o
 e 14. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

      

     PROJETO DE LEI : 

 

 Art. 1
o
  Altera parcialmente a Lei Municipal nº 5.810, de 19 Outubro de 2017 dando 

nova redação ao art. 1
o
, que passa a ser a seguinte: 

 

“Art. 1
o
  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, conforme inciso X do artigo 

24 do Código Brasileiro de Trânsito, a implantar, manter, operar e explorar diretamente ou mediante 

concessão, através de licitação pública, áreas de estacionamento rotativo tarifado, por tempo 

delimitado, nas vias públicas e, logradouros públicos constantes no mapa do Anexo I que passa a 

fazer parte Integrante desta Lei, através do Sistema de Estacionamento Rotativo Eletrônico a ser 

denominado de Zona Azul.” 

 

Art. 2
o
 Altera parcialmente a Lei Municipal nº 5.810, de 19 Outubro de 2017 dando 

nova redação ao art. 2
o
, que passa a ser a seguinte: 

 

“Art. 2
o
 Após prévia avaliação da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana - 

SSM, e para atender a necessidades operacionais, poderão as ruas e logradouros de estacionamento 

previstas no artigo anterior serem redistribuídas, mediante Decreto do Poder Executivo.” 

 

Art. 3
o 

  Altera parcialmente a Lei Municipal nº 5.810, de 19 Outubro de 2017 

dando nova redação ao art. 6
o
, que passa a ser a seguinte: 



“Art. 6
o
  Do total de vagas pertencentes “Zona Azul”, 10%(dez) por cento das vagas, 

deverão ser destinadas aos idosos, e 2%(dois) por cento das vagas às pessoas portadoras de 

deficiência e/ou com dificuldade de mobilidade, ficando excluídos da obrigatoriedade de pagamento 

de valores pela utilização das áreas do sistema de estacionamento rotativo pago, quando 

devidamente identificados e cadastrados na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – Órgão 

Municipal de Trânsito, desde que estejam estacionados nos locais destinados aos mesmos. 

 

Art. 4
o
 Altera parcialmente a Lei Municipal nº 5.810, de 19 Outubro de 2017 dando 

nova redação ao art. 14, que passa a ser a seguinte: 

“Art. 14 Será concedida uma tolerância de 10 (dez) minutos, desde o momento da 

ocupação da vaga até a emissão do comprovante de pagamento.” 

 

  Art. 5º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir 

de implantado o serviço de concessão do Estacionamento Rotativo Eletrônico. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 27 de Maio de 2019. 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores, 

tem como objetivo ampliar a democratização do uso das vagas do estacionamento rotativo pago, 

“ZONA AZUL”, garantindo mais mobilidade aos usuários, demarcação de espaços de vagas 

destinados à circulação de veículos especiais, locais de estacionamento, assim como das áreas 

específicas isentas de pagamento, “ZONA AZUL” gerando maior mobilidade urbana, conforme o 

Plano Diretor de Mobilidade Urbana, bem como, aumenta o prazo de tolerância de ocupação da 

vaga garantindo mais liberdade a quem utilizará de forma rápida o serviço do estacionamento. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância, em vista disso é que 

contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Excelências na análise desta importante 

matéria. 

           Diante do Exposto, pedimos venia ao Douto Plenário para aprovação desta 

importante matéria. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 27 de Maio de 2019. 

 

 

 

                                                                                            Divaldo 

Lara 

                                                                                                  

Prefeito Municipal 

 

 

 


