
         

 
 

 

LEI MUNICIPAL Nº 3.674, DE 29 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Dispõe sobre as vagas de estacionamento 

reservadas para Pessoas com Deficiência no 

âmbito do município de Flores da Cunha. 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no inciso IV, do art. 63, da Lei Orgânica Municipal, 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:    

 

Art. 1º Para os efeitos desta Lei, qualificam-se como Pessoas com Deficiência 

aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 

qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme Lei Federal nº 13.146, de 

06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Art. 2º Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de natureza pública 

ou privada, de uso coletivo e em vias públicas, no município de Flores da Cunha, devem ser 

reservadas vagas para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de 

mobilidade, desde que devidamente identificados. 

§1º As vagas a que se refere o caput deste artigo devem estar localizadas, 

preferencialmente, próximas aos acessos de circulação de pedestres e devidamente sinalizadas com 

as especificações de desenho e traçado de acordo com as técnicas vigentes de acessibilidade. 

§2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla 

visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelo órgão municipal de 

trânsito, que disciplinará suas características e condições de uso. 

Art. 3º A utilização indevida das vagas de que trata esta Lei sujeita os infratores às 

sanções previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro). 

Art. 4º Fica revogada a Lei Municipal nº 1.863, de 19 de dezembro de 1996. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos vinte e nove dias do mês 

de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 
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