
LEI Nº 3675, DE 27 DE MAIO DE 2004. 

REGULAMENTA NA ESFERA MUNICIPAL O DISPOSITIVO QUE 
RESERVA PARA OS IDOSOS, CINCO POR CENTO DAS VAGAS 
NOS ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, PREVISTO NO 
ARTIGO 41 DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI FEDERAL Nº 10.741, 
DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRETOS, ESTADO DE SÃO PAULO, Faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º É assegura a reserva, para idosos, de 5% (cinco por cento) das vagas nos 
estacionamentos públicos municipais e privados, inclusive de estabelecimentos comerciais, 
localizados no Município de Barretos. 
 
Parágrafo Único - Inclui-se nas disposições do caput, o sistema de estacionamento pago em 
vias e logradouros públicos, abrangidos pela Zona Azul, observando-se o mesmo percentual 
de reserva em cada quadra. 
 
Art. 2º Para efeito de cálculo, ao fazer incidir o percentual definido no Artigo 1º, a fração 
numérica inferior a 0,5 (meio) será desprezada, e a igual ou superior a 0,5 (meio), equivalente 
a 1 (um). 
 
Art. 3º As vagas reservadas de que trata esta lei, deverão ser posicionadas de forma a garantir 
a melhor comodidade e menor distância de acesso ao idoso. 
 
Art. 4º A inobservância do disposto nesta lei, implicará: 
 
I - na notificação do responsável, para que providencie a reserva das vagas aos idosos, no 
prazo de 15 (quinze) dias; 
 
II - decorrido o prazo da notificação, multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), dobrada a 
cada 30 (trinta) dias de descumprimento. 
 
Art. 5º A fiscalização e a aplicação das sanções cabíveis aos infratores, ficarão a cargo da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos. 
 
Art. 6º A presente lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo, inclusive e 
principalmente no que se refere ao sistema de estacionamento denominado "Zona Azul", no 
prazo de 30 (trinta) dias de sua publicação. 
 
Art. 7º Esta lei entrará em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, Estado de São Paulo, em 27 de maio de 2004. 
 
UEBE REZECK 
PREFEITO MUNICIPAL 


