
 

LEI MUNICIPAL Nº 2.098, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2010 
  

Texto Compilado 
  

(Vide Lei Municipal nº 2.395, de 2013) 
  

Dispõe sobre a criação das áreas de 
estacionamento rotativo pago e 
estacionamento em áreas especiais, 
nas vias, logradouros e espaços 
públicos do perímetro urbano do 
município de Boituva, denominado 
Zona Azul, e dá outras providências. 
  

Assunta Maria Labronici Gomes, Prefeita do Município de Boituva, no uso de suas 
atribuições legais, 
  

Faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ela sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

  
Art. 1º  Fica instituído, dentro do perímetro urbano da cidade de Boituva o 

Estacionamento Rotativo Pago para os Veículos automotores, em vias e logradouros públicos, 
denominado Zona Azul, com horário e utilização limitado e sujeito ao pagamento de preço 
público. 
 
            Art. 2º  As vias e logradouros públicos mencionados no artigo anterior, bem como os 
horários de funcionamento e utilização do estacionamento regulamentado, serão estabelecidos 
por Decreto regulamentar, que fixará as exigências a serem cumpridas pelos usuários e os 
procedimentos especiais, de cobrança, controle e fiscalização a serem adotadas pela 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano da Prefeitura de Boituva, órgão 
responsável pelo sistema. 
  

Parágrafo único. O Executivo Municipal, sempre que necessário, poderá implantar, 
modificar ou suprimir às áreas de estacionamento rotativo pago, de acordo com o crescimento 
e necessidades do município, levando sempre em consideração: 

 
          I - a organização e fluidez do trânsito de veículos e pedestres; 

  
II - a democratização da utilização das vagas de estacionamento disponíveis nas vias, 

logradouros e espaços públicos das áreas de maior concentração de comércio e serviços; 
  
III - parecer da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano. 

  
Art. 3º  Obedecidas às normas de direito orçamentário e as demais disposições legais, o 

preço público a ser cobrado por , 01 (uma), 02 (duas) ou 03 (três)  horas de utilização, será 
fixado por ato do Executivo Municipal, tendo em vista alcançar justa remuneração do serviço, 
compreendendo a instalação, manutenção, fiscalização, aperfeiçoamento e expansão do 
sistema. 
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§ 1º  O preço público a ser cobrado pelas horas de utilização mencionadas  neste artigo, 
será efetuado mediante aquisição de cartão de estacionamento rotativo a ser estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Transito e Transporte Urbano, cuja receita será creditada na conta do 
Fundo Municipal de Transito. 
  

§ 2º  Excluem-se da obrigação de pagar Estacionamento Rotativo estabelecido neste 
artigo, as motocicletas, os ciclomotores, os veículos oficiais, ambulâncias e os automóveis a 
serviço de órgãos públicos e entidades cadastradas nos respectivos Conselhos Municipais e 
devidamente identificados. 
  

§ 3º  A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano estipulará áreas especiais 
nos logradouros públicos para o estacionamento de motocicletas e bicicletas. 

  
§ 4º  Caberá aos Agentes de Trânsito de Município de Boituva e à Policia Militar do 

Estado de São Paulo, durante a vigência de convênio celebrado entre o Município de Boituva e 
a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a autuação de usuários e a remoção de 
veículos, conforme previsto nesta lei, de per si ou mediante a comunicação ao órgão 
permissionário. (Incluído pela Lei Municipal nº 2.395, de 2013) 
  

Art. 4º  O proprietário ou responsável pelo veículo que estacionar em desacordo com a 
regulamentação estabelecida por esta Lei ou pelo Decreto Regulamentador, fica sujeito às 
penalidades previstas na legislação de trânsito vigente, a serem aplicadas pelo órgão executivo 
de trânsito do município. 

  
§ 1º  Fica instituído o "Auto de Advertência", para informar o usuário do Sistema "Zona 

Azul", da ocorrência de irregularidade prevista no caput deste artigo, registrando a data, 
horário e identificação do agente fiscalizador que a emitiu e o prazo para sua 
regularização. (Incluído pela Lei Complementar nº 2.442, de 2014) 

  
§ 2º  O "Auto de Advertência" será afixado no veículo estacionado em desacordo com o 

decreto regulamentador. (Incluído pela Lei Complementar nº 2.442, de 2014) 
  
§ 3º  O "Auto de Advertência" permitirá ao usuário a permanência máxima de 03 (três) 

horas no estacionamento rotativo, conforme art. 3º da Lei 2.098/2010. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 2.442, de 2014) 

  
§ 4º  No prazo referido no parágrafo anterior, fica suspensa a aplicação de quaisquer 

penalidades. (Incluído pela Lei Complementar nº 2.442, de 2014) 
  
§ 5º  Uma vez lavrado o "Auto de Advertência", o usuário poderá dentro do prazo 

estipulado pelo agente, proceder junto à cessionária a solução da pendência constatada pela 
Fiscalização, devendo para tanto efetuar o pagamento do valor correspondente às 03 (três) 
horas. (Incluído pela Lei Complementar nº 2.442, de 2014) 

  
§ 6°  Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, o agente fiscalizador formalizará o 

Auto de Infração de Trânsito, juntando ao mesmo a cópia do "Auto de Advertência." (Incluído 
pela Lei Complementar nº 2.442, de 2014) 

  
Art. 5º  Ao Município não caberá em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade 

indenizatória por acidente, dano, furto ou quaisquer prejuízos que os veículos ou seus usuários 
possam vir a sofrer nos locais delimitados pelo Estacionamento Rotativo, denominado Zona 
Azul. 

  
Art. 5º  Ao Município e /o u a concessionária de serviços de venda, orientação e 

fiscalização dos cartões de estacionamento rotativo, não caberá em nenhum a hipótese, 
qualquer responsabilidade indenizatória por acidente, dano, furto ou quaisquer prejuízos que os 
veículos ou seus usuários vierem a sofrer nos locais delimitados pelo estacionamento rotativo, 
denominado Zona Azul. (Redação dada pela Lei Municipal nº 2.395, de 2013) 
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Art. 6º  Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar convênios com empresas, 
entidades associativas, assistenciais, sociais, filantrópicas ou privadas bem como órgãos 
públicos, com o objetivo precípuo de se fazer a inserção de anúncios publicitários ou 
mensagens institucionais nos cartões do estacionamento rotativos. 
  

Art. 7º  As despesas oriundas com a execução da presente lei correrão por conta das 
dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
  

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor após  decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação. 
  

Art. 9º  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.652, 
de 24 de maio de 2005, em sua totalidade. 
  

Prefeitura de Boituva, em 23 de novembro de 2010. 
  

Assunta Maria Labronici Gomes 
Prefeita Municipal 

  
Publicada na Secretaria da Prefeitura na data supra. 
  
Maria Lúcia Ramos 
Secretária (Divisão de Secretaria) 

* Este texto não substitui a publicação oficial. 
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