EMENDA Nº 1.221/2018 AO PROJETO DE LEI Nº 42/18
(de autoria dos Vereadores Luiz Filipe Costa Cintra, Carlos Artur de
Oliveira, Venício José do Prado, Claudio Adão da Silva, e Paulo
Sérgio Pereira Assaf)
- Fica suprimido o Inciso VII, do Artigo 4º, do Projeto de Lei n.º
42/18. O Inciso VIII, passa a ser o Inciso VII, com seus respectivos
parágrafos.
- No Artigo 7º, do Projeto de Lei n.º 42/18, o Parágrafo Único passa
a ser Parágrafo 1º. Fica criado o Parágrafo 2º que passa a ter a
seguinte redação:
“Parágrafo 2º – O tempo de permanência a ser aplicado no Inciso II
do Artigo 6º da presente Lei obedecerá a seguinte condição:
a) Para garantir a rotatividade e eficiência do uso das vagas de
estacionamento, em toda a extensão das Avenidas principais, no
eixo viário compreendido entre os Bairros da Abernéssia até o
Jaguaribe, nas vias consideradas como “Primárias” e “Secundárias”,
terão tempo de permanência previsto de até 02 (duas) horas.
b) Nas vias consideradas como “Terciárias” e/ou Adjacentes, em
toda extensão das Avenidas principais, no eixo viário
compreendido entre os Bairros da Abernéssia até o Jaguaribe,
terão tempo de permanência previsto de até 04 (quatro) horas.”
- O Artigo 14, do Projeto de Lei n.º 42/18, passa a ter a seguinte
redação:
“Artigo 14 – O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo sobre as vias e
logradouros públicos que integrarão o sistema de estacionamento
rotativo pago, bem como deverá prever a localização das vagas de
estacionamento e valores a serem cobrados dos veículos
automotores, das motocicletas, motonetas e ciclomotores.”
Câmara Municipal de Campos do Jordão, aos 15 de Agosto de 2.018.
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