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PROJETO DE LEI N° 102 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispoe sobre a reserve de vagas de 
estacionamento especial para gestantes, 
lactantes e pessoas acompanhadas de criangas 
de colo no ambito do Municipio de Cajamar e da 
outras providencias.

Autor: Vereador Tarciso Carvalho

Art. 1° E assegurada a reserva, para gestantes e lactantes durante todo 
o periodo gestacional e pessoas acompanhadas de criangas de colo com ate 
dois anos de idade (idade sugerida para periodo de amamentagao), de vagas 
preferenciais nos estacionamentos publicos e privados, as quais deverao ser 
posicionadas de forma a garantir mais comodidade aos beneficiarios

§ 1°As vagas a que se referem o caput deste artigo deverao ser em 
numero equivalente a 2% do total, garantida, no minimo, uma vaga, 
devidamente sinalizada e com as especificagbes tecnicas de desenho e 
tragado de acordo com as normas vigentes.

§ 2° A utilizagao das vagas sera feita mediante o uso de adesivo de 
identificagao, afixado no veiculo, fornecido pela autoridade de transito local.

§ 3° A obtengao do adesivo de identificagao se dara exclusivamente por 
meio de comprovagao de uma das condigbes previstas no caput deste artigo 
junto a autoridade de transito.

§ 4° O adesivo de identificagao a que se refere este artigo tera validade 
pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo todo o periodo 
gestacional, bem como os primeiros meses de vida da crianga, iniciando-se da 
data da constatagao da gestagao.

§ 5° O periodo de validade deve constar de forma visivel na parte frontal 
do adesivo, indicando o inicio e o fim da vigencia do beneficio, com destaque J 
para o mes e ano da concessao e do vencimento
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Art. 2° As vagas a que se referem o caput do art. 1° desta Lei devem ^ o« 

possuir maior dimensao em relagao as vagas normais de estacionamento, Q 
exceto quando o local destinado ao estacionamento nao possuir area que <
possibilite a fixagao de vaga em tamanho maior. ^ ° °
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§ 1°As vagas especiais de estacionamento devem possuir, no minimo, s 

urn tergo a mais de area em relagao as vagas normais de estacionamento. <
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§ 2° A localizagao das vagas especiais de estacionamento deve ser 
escolhida tendo em conta a facilidade de acesso, a proximidade com as areas 
de maior interesse na localidade e a localizagao dos meios de circulagao de 
pedestres.

Art. 3° O uso de vagas destinadas as gestantes em desacordo com o 
disposto nesta Lei caracteriza infragao prevista no inciso XVII do art. 181 do 
Codiqo de Transito Brasileiro.

Art. 4° O descumprimento desta Lei sujeitara o responsavel legal pelo 
estacionamento a multa de dez a cem UPF/SP (Unidade Padrao Fiscal de Sao 
Paulo) por infragao, fixando-se a multa no minimo em caso de primariedade e 
no maximo em caso de reincidencia.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias apos a data de 
sua publicagao.

Art. 6° Revogam-se as disposigoes em contrario.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 21 de setembro de 2.021.
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei nao passa da necessidade legitima em atender inumeras 
solicitagoes das maes que procura uma solugao, as gestantes e as lactantes 
nao apenas nos meses finals da gravidez, mas tambem nos primeiros meses, o 
ganho de peso e o crescimento da barriga, geram grande sobrecarga na coluna 
vertebral e o sistema cardiorrespiratorio, gerando desconforto e cansago. A 
solicitagao vai ao encontro dos textos legais ja existentes a respeito da 
acessibilidade prioritaria as gestantes como: nos transportes coletivos, caixa de 
bancos, caixa de Supermercados, dentre outros estabelecimentos. Como 

outros municipios circunvizinhos; (lei numero 355/12 Prefeitura 
Municipal de Sao Paulo), lei n° 8942, de 18/04/2018 Municipio de Jundiai SP, 
(lei n° 3473, de 05/05/2015 Municipio de Santana de Parnaiba, SP), mas 
quando o assunto e estacionamento, as gestantes e lactantes, apesar de

com a mobilidade

vemos em

situagao de desigualdadeestarem
circunstancialmente reduzida, nao tern preferencia garantida por lei em nosso

em uma

municipio.
Sendo esse o objetivo maior deste Legislador do povo, na certeza que os 

nobres Edis membros do legislative Cajamarense irao se sensibilizar com a 
questao e assim viabilizarem uma resolugao para essa demanda.
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