
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.065/2017, de 24 de fevereiro de 2017.

Dá nova redação ao artigo 6° da Lei de n° 963 de
18 de julho de 2000 e confere novas atribuições a
DIVISAO DE TRÂNSITO.
  

 
JOCELVIO  GONÇALVES  CARDOSO,  Prefeito  Municipal  de  Formigueiro,  faz

saber  em  cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:     

Art. 1º Fica alterado o artigo 6º da Lei Municipal nº 963/2000 de 18 de julho de

2000, passando a ter a seguinte redação:

Art. 6° ...

XXIV-  Compete  a  divisão  de  trânsito  a  organização,  o  gerenciamento  e  a

fiscalização do sistema, bem como instituir nas vias e logradouros públicos e privados

dentro do perímetro urbano, áreas especificas, exclusivamente para o estacionamento e/

ou transporte de pessoas idosas  e pessoas com deficiência  e/ou com dificuldade de

locomoção. 

XXV – É competência da DIVISÃO DE TRÂNSITO, o cadastramento e a emissão

da carteira preferencial para estacionamento ao idoso e pessoas com deficiência e/ou

com dificuldade  de  locomoção,  bem como guardar  em arquivo  próprio,  documentos

comprobatórios dos atos que esta Lei se refere.

XXVI - Para que as pessoas idosas e pessoas com deficiência e/ou com dificuldade

de locomoção possam vir a usufruir o direito a que se refere o artigo, é indispensável o

uso da carteira  preferencial  que deverá ser fixada de forma visível  no para brisa do

veículo. 

XXVII - Constituem infrações à presente Lei: Constituem infrações a presente Lei: 

a) estacionar o veículo nas áreas regulamentadas sem a fixação da carteira preferencial;

b) estacionar em local demarcado por faixas amarelas ou fora do espaço delimitado para

a vaga; 

c)  os  infratores  ficarão  sujeitos  as  penalidades  no  código  de  trânsito  brasileiro  e

legislações complementares.
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Para  o  cumprimento  do  disposto  neste  artigo,  o  executivo  municipal  obedecerá  às

normas estabelecidas pelas resoluções N° 303 e 304 do CONTRAN, ambas de 18

de dezembro de 2008.

Gabinete do Prefeito de Formigueiro.
           Em 24 de fevereiro de 2017.

        

   Jocelvio Gonçalves Cardoso
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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Referente ao Projeto de Lei nº 020/2017.

JUSTIFICATIVA.

As alterações se fazem necessárias a fim de obedecer às normas estabelecidas

pelas RESOLUÇÕES N° 303 E 304 do CONTRAN, ambas de 18 de dezembro de 2008 que

determinam  a  implantação  de  área  de  estacionamento  exclusiva  (preferencial)  para

idosos  e  pessoas  com  deficiência  e/ou  com  dificuldade  de  locomoção,  bem  como

determina ser de responsabilidade do município a criação dessas áreas e a emissão da

carteira preferencial.

Também há de se frisar que dispomos do Estatuto do Idoso que prevê o atendimento

preferencial aos mesmos, e também como legislação vigente sobre a mobilidade urbana

para  facilitar  o  acesso  dos  deficientes  e/ou  com  dificuldade  de  locomoção  aos

estabelecimentos públicos e privados.

Por último, ressalta-se o que prevê o CONTRAN:

 É direito da pessoa idosa e das pessoas com deficiência e/ou com dificuldade de

locomoção usufruir com preferência das vagas de estacionamentos, bem como é dever

do  órgão  competente  manter  os  usuários  informados  acerca  do  funcionamento  do

sistema.

Obs: Modelo da carteira de identificação em anexo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro
  10 de fevereiro de 2017.     

Jocelvio Gonçalves Cardoso

  Prefeito Municipal
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