
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
 
 
 

Altera a Lei Complementar 166, de 17 de
dezembro de 1997, que "Dispõe sobre a
concessão do serviço de estacionamento
rotativo em vias e logradouros públicos do
Município, e dá outras providências"; e
autoriza o poder executivo municipal a
alterar o Decreto nº 14.987/12, de 17 de
maio de 2012 que "Dispõe sobre a
r e g u l a m e n t a ç ã o  d o  S i s t e m a  d e
Estacionamento Rotativo, denominado de
Zona  Azu l ,  ope rado  em v i as  e
logradouros públicos do Município". 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: 
 
 
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte lei.
 
Art. 1º - Fica inserido um Parágrafo Primeiro e um Parágrafo Segundo do artigo 10 da Lei
Complementar 166, de 17 de dezembro de 1997, que "Dispõe sobre a concessão do Serviço
de Estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do Município, e dá outras
providências", com as seguintes redações:
 
"Parágrafo Primeiro - os veículos automotores de pessoas idosas ou portadores de
dificência, física ou mental, devidamente identificados por credenciais no painel ou
selos colados em seu para-brisa, ficam isentos do pagamento da tarifa para o uso dos
estacionamentos nas respectivas vagas demarcadas."
 
"Parágrafo Segundo - Autoriza o poder executivo municipal alterar o Decreto nº
14.987/12, de 17 de maio de 2012 que "Dispõe sobre a regulamentação do Sistema de
Estacionamento Rotativo, denominado de Zona Azul, operado em vias públicas e
logradouros públicos do Município, inserindo o inciso IV do artigo 9º com a seguinte
redação:
 
" Art. 9º ...
 
IV - os veículos automotores de pessoas idosas ou portadoras de deficiência, física
ou mental, devidamente identificados por credenciais no painel ou selos colados em
seu para-brisa nas respectivas vagas demarcadas."
 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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Plenário "Mario Scholz", 1 de abril de 2020
 

 
 

Ver. Sérgio Camargo - PSDB
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