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DE 22 DE ABRIL DE 2Oí5

AUTOR: VEREADOR ELMO RODRIGUES SANTOS DA pAtXÃO

Dispõe sobre a reserva de vagas
de estacionamento de shoppings

centers, centros comerciais

e

hipermercados para gestantes e
pessoas com crianças de colo,

no âmbito do

município

de

Nossa Senhora do Socorro/SE e
estabelece outras providências.

Art. ío

'

Fica assegurada

gestantes durante todo

a reserva de vagas preferenciais para

o período gestacional e pessoas acompanhadas

por

crianças de colo com até um ano incompleto, nos estacionamentos mantidos
por shoppings centers, centros eomerciais e hipermercados no âmbito do
Município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

§ ío - As vagas que se refere o caput deste artigo deverão ser em
número equivalente a três por cento do total, no mínimo, uma vaga,
devidamente sinalizada.

§ 2o - As vagas a que se refere o caput deverão possuir identificação
que a distinga das vagas destonadas aos idosos e/ou deficientes físicos,
preferencialmente na cor rosa.

Art. 20 - A destinaÉo de vagas de estacionamento prevista nesta Lei,
não obsta à necessária reserva de vagas destinadas aos idosos, pessoas com
Gabinete do Vereador
Pça Getúlio Vargas, 16 - Centro
Tel. : (79) 3279-11 90 - Fax: (79) 3279-1 61 I
- C. N. p.J. 1 3.9,t 1 .37510001 -Ss
CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe
e-mail : camara. socorro. se@hotmai l. com

cÂuana MUNrcrpAL DE NossA SENHoRA Do socoRRo
GABINETE Do vEREADoR ELMo RoDRIGUES sANTos nn paxÃo
deÍiciência ou mobilidade reduzida, em consonância com o disposto no art. 41
da Lei Federal no 10.741, de

Art.

30

10

de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SENHORA DO SOCORRO,22 de Abril de 20í5.

ELM.

-,%sANros

DA PArxÃo

VEREADOR

Gabinete do Vereador
Pça Getúlio Vargas, 16 - Centro
Tel. : (79) 3279-11 90 - Fax: (79) 3279.1 61 I - C. N. P.J. 1 3.91 1 .375/0001 -55
CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe
e-mail: camara. socorro. se@hotmail. com

NOSSA

cÂuena Mr;NrcrpAt-

DE NossA sENHoRA Do

socoRRo

cABINETE Do vEREADoR ELMo RoDRrcuES sANTos oa

pRxÃo

JUSTIFICATTVA
Com o objetivo de propiciar a igualdade material pela acessibilidade, na medida
em que busca, através de medidas afirmativas, tornar os equipamentos urbanos
acessíveis àquele(a) que possui algum tipo de dificuldade de locomoção, ainda que
temporária.
Por este motivo, o presente Projeto de Lei, tem por objetivo facilitar o acesso de
gestantes e de pessoas acompanhadas por crianças de colo a diversos locais através da
destinação de vagas especiais nos estacionamentos, visando aplicar às gestantes e
pessoas com crianças de colo, por analogia, as regras previstas no Estatuto do Idoso (Lei
n' 10.741103) e Lei da Acessibilidade (Lei no 10.098/00).
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