
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 32336
Em: 04/08/2021 - 08:35:38

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui o estacionamento para veículos de Empresas, com
estacionamento pago, na área azul, mas sem limite de tempo, utilizando
mesma vaga.

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                       Institui o
estacionamento para veículos de Empresas, 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                       com
estacionamento pago, na área azul, mas sem 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                       limite de
tempo, utilizando mesma vaga.
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              

Art. 1º. Fica instituído o estacionamento para veículos de Empresas, com estacionamento pago, na
área azul, mas utilizando sem limite de tempo na mesma vaga.

Art. 2º - Veículos de Empresas, que estiverem em horário de trabalho, ao estacionarem em área
azul, estacionamento rotativo pago, com o devido pagamento de uso da vaga, possam utilizar da
mesma além do tempo previsto, que hoje são de 2 horas.

Art. 3º - Serão considerados veículos de Empresas, quando o mesmo estiver registrado no CNPJ
da mesma.

Art. 4º - A Empresa responsável, pelo estacionamento rotativo pago, permissionária, fará o
cadastramento dos veículos para que estes tenham o beneficio desta Lei.

Art. 5º - A Empresa responsável, pelo estacionamento rotativo pago, área azul, permissionária,
fornecerá um cartão ou similar, para identificação dos veículos cadastrados.



Art. 6º - Os veículos que utilizarão o benefício deverão estar devidamente identificados com
adesivos, pinturas ou qualquer tipo de identificação.

Art. 7º - Deverá o proprietário da Empresa, que utilizara o benefício, realizar o cadastramento dos
veículos, junto a Empresa responsável pelo estacionamento rotativo pago, faixa azul.

Art. 8º - O cartão de identificação, que será disponibilizado pela permissionária, do estacionamento
rotativo pago, deverá ficar em local visível no interior do veículo, enquanto estiver em serviço.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Várias são as solicitações de Empresários, proprietários de Empresas prestadoras de Serviços, que
ao estacionarem seus veículos, que levam ferramentas e materiais que serão utilizados no trabalho,
e tem que ficar à disposição dos seus colaboradores, pois serão utilizados durante o dia, e muitas
vezes, para não incorrer em infrações, tem que tirar o veículo, da vaga de estacionamento, após as
2 horas de direito, tendo que parar o trabalho que estão realizando, para procurar outra vaga
disponível, o que muitas vezes ficam longe do local da realização do serviço. Alguns nos relataram
que já levaram várias multas de R$ 16,00, por extrapolarem o tempo permitido, de 2 horas, não
estão pedindo isenção de pagamento, apenas a prorrogação do tempo limite para estacionamento,
com o devido pagamento do tempo de utilização da vaga.

Sala Antônio Libório Bervian, em 04 de agosto de 2021.

João Ricardo Hartmann - MDB
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