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PROJETO DE LEI 01-00388/2019 do Vereador Eduardo Tuma (PSDB) 
"CONSIDERA A TOLERÂNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES 

EM ÁREAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO ZONA AZUL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º Fica regulamentada a tolerância de 05 (cinco) minutos na utilização dos veículos 
automotores em áreas de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) na Cidade de São Paulo. 

Art. 2º O estacionamento será obrigatoriamente livre e gratuito nos primeiros 05 (cinco) 
minutos, sendo necessário o condutor acionar o pisca alerta. 

Art. 3º Fica estabelecida à tolerância de 10 (dez) minutos aos condutores portadores de 
necessidades especiais, desde que devidamente identificados, conforme Capítulo X, artigo 47 
da Lei Federal 13146/15 - Estatuto da Pessoa com deficiência; Lei Federal 13.281 de 
04/05/2016, art. 24, inciso VI, que altera a Lei Federal 9.503 de 23/09/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro); Lei 12.764, Portarias DSV.GAB 66/17 e DSV.GAB 01/18 e demais normas legais 
determinadas pelo Poder Executivo. 

§1º O estacionamento será obrigatoriamente livre e gratuito nos primeiros 10 (dez) 
minutos, desde que o condutor esteja devidamente identificado e acionado o pisca alerta. 

§2º Fica assegurado que nas vagas especiais, em áreas de estacionamento rotativo 
pago Zona Azul, no município de São Paulo, o usuário deverá possuir a identificação através 
do "Cartão DeFis", "Cartão Azul Digital-CAD" e outros documentos a serem definidos pelo 
Poder Executivo. 

Art. 4º Fica estabelecida à tolerância de 10 (dez) minutos aos condutores idosos, desde 
que devidamente identificados conforme os termos da Lei 10.741/2003 e demais normas legais 
regulamentadas pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único Fica assegurado que nas vagas especiais, em área de estacionamento 
rotativo pago Zona Azul, no município de São Paulo, o usuário deverá possuir o Cartão de 
Estacionamento para Idoso, o Cartão Azul Digital-CAD e outros documentos a serem definidos 
pelo Poder Executivo. 

Art. 5º Após o período de tolerância, o usuário deverá efetuar o pagamento do 
estacionamento rotativo Zona Azul, sob pena de incorrer nas penalidades previstas em lei 
vigentes. 

Art. 6º Caberá ao Agente de Trânsito ou autoridade competente o controle do prazo da 
tolerância gratuita no estacionamento rotativo Zona Azul, devendo providenciar a impressão do 
comprovante dos minutos considerados permitidos para a permanência gratuita. 

Art. 7º As despesas decorrentes do dispositivo nesta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, São Paulo, 30 de maio de 2019. Às Comissões competentes." 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/06/2019, p. 110 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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