
 

 

 

 
 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIO N°                      DE               DE                                    DE 2018. 
 

 

 

“INSTITUI, NO ÂMBITO MUNICIPAL NORMAS PARA 

ESTACIONAMENTOS PRIVADOS DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES NA ZONA URBANA DE ANÁPOLIS, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 

 
                        A CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, aprovou e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

                        Art. 1º Os estacionamentos privados, destinados a exploração comercial, 

assim entendidos aqueles que oferecem espaços para guarda de veículos automotores 

mediante pagamento pelo uso, ficam obrigados a oferecerem 100% (cem por cento) das 

vagas com cobertura, serem asfaltados ou calçados e disporem de manobrista ou 

orientador. 

 

                     Art. 2° Todos os estacionamentos de que trata este artigo assumirão total 

responsabilidade por danos, furtos e roubos de veículos, sob sua guarda, bem como, por 

pertences pessoais deixados no interior e exterior dos mesmos.  
 

                     Art. 3º A partir da segunda hora de serviço, os estabelecimentos estão 

obrigados a calcular o valor a ser cobrado dos usuários de forma proporcional ao tempo 

efetivamente utilizado.  

 

                     Art. 4° Os estacionamentos de que trata a presente lei que não possuem 

cobertura em suas vagas oferecidas, deverá cumprir ao que dispõe a presente lei, da 

seguinte: 

 

I – Cobertura de no mínimo 30% (trinta por cento), das vagas, no prazo de até 12 meses, 

a contar da data de publicação da presente lei; 

II - Cobertura de no mínimo 65% (sessenta e cinco por cento), das vagas, no prazo de 

até 24 meses, a contar da data de publicação da presente lei e, 

III - Cobertura de 100% (cem por cento), das vagas, no prazo de até 36 meses, a contar 

da data de publicação da presente lei. 
 
 

                     Art. 5º O Poder Público Municipal só concederá ou renovará a autorização 

de funcionamento para estes estabelecimentos, após constatar o cumprimento de todos 

os itens garantidos por esta Lei. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Parágrafo Único: A partir da publicação da presente lei não será admitida a instalação 

de novos estacionamentos sem a existência de cobertura em todas as vagas oferecidas. 

                     Art. 6º O Poder Público Municipal disporá da fiscalização e concederá um 

prazo de 36 meses a partir da vigência desta Lei para os estacionamentos privados já 

existentes se adaptarem conforme a Lei, sob pena de perder a licença. 

                     Art. 7º O não cumprimento das disposições da presente lei implica nas 

seguintes penalidades a serem aplicadas sucessivamente: 

a) Advertências; 

b) Após 30 (trinta) dias, multa de 01 (um) salário mínimo; 

c) Após 60 (sessenta) dias, multa de 02 (dois) salários mínimos; 

d) Após 90 (noventa) dias e continuando-se a cometer a infração, o Poder Executivo, 

além das multas previstas nas alíneas “b” e “c”, aplicará a suspensão da atividade do 

estabelecimento por 30 (trinta) dias, podendo cancelar a licença de funcionamento, sem 

prejuízo das sanções aplicadas. 

                    Art. 8º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação. 

                    Art. 9° Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Sala das Sessões, em 25 de Abril de 2018. 

 
 

 

 
 
 

                                                            DOMINGOS PAULA DE SOUZA 

VEREADOR 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

              A presente matéria traz assunto de interesse local consistente na proteção do 

patrimônio particular que é entregue em um estacionamento, mediante pagamento e, na 

maioria das vezes o local não dispõe de nenhuma estrutura para acolher e proteger bem. 

 

              Traz a Constituição Federal em seu art. 30, I 

 

              Art. 30 Compete aos Municípios: 

              I – legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

              A competência municipal reside no direito subjetivo público de tomar toda e 

qualquer providência, em assunto de interesse local, isto é, em assuntos de seu peculiar 

interesse, legislando, administrando, tributando, fiscalizando, sempre nos limites ou 

parâmetros fixados pela Constituição da República.  

               Nesse sentido, leciona José Cretella Júnior: 

              “Peculiar interesse, desse modo, é aquele que se refere, primordialmente e 

diretamente, sem dúvida, ao agrupamento humano local, mas que também atende a 

interesses de todo país. ” 

              É, pois, a partir da noção de assunto de interesse local, ou peculiar interesse, 

que se vão identificar os serviços públicos incluídos no âmbito do legislador municipal. 

Não importando que tais serviços já recebam disciplina de norma federal ou estadual. 

              O que importa é verificar existência de predominância do interesse do 

município, caso em que se deparará com competência convergente com a da outra 

unidade política, admirando, consequentemente, normatização supletiva ou concorrente. 

              Neste mesmo diapasão trazemos a seguinte lição de José Carlos Cal Garcia: 

              “A autonomia municipal, na dicção da Carta Magna, é total no que concerne 

aos assuntos de interesse local. Esse interesse local, em que pese a aparente 

redundância, é tudo aquilo que o Município, por meio de lei, entender do interesse de 

sua comunidade. O sistema constitucional autoriza a afirmação. Seria estranho, na 

realidade, se o Município tivesse que auscultar órgãos ou autoridades a ele estranhos, 

para saber o que é e o que não é do interesse local. ” (Linhas Mestras da Constituição 

de 1988, ed. Saraiva 1989, p. 83). 

              Para melhor dissecar o assunto, trazemos à colação os ensinamentos do 

saudoso e inigualável mestre Hely Lopes Meirelles:  

              “Serviços há que já estão estabelecidos remansadamente com a competência 

privativa do município. Outros, entretanto, suscitam dúvidas dado os interesses comuns 

das três esferas administrativas, com intensidade aparentemente igual, o que exige um 

exame acurado diante de cada caso ocorrente, a fim de se determinar a manutenção. 

Outros, ainda, oferecem faces sujeitas concomitantemente à tríplice regulamentação, 

federal, estadual e municipal em caráter supletivo ou concorrente, como é exemplo  

 

 

 

 



 

 

 

típico no trânsito, em que as normas gerais estão afetas à União (Código Nacional de 

Trânsito), normas secundárias são de competência estadual (regulamentos regionais) e 

a regulamentação urbana compete ao município ( estacionamentos, mão, contramão, 

velocidade do perímetro urbano, ponto de carro de praça, permissão e concessões de 

linhas urbanas. etc.) ”.  

              Neste sentido prossegue Meirelles: 

              “Acresce, ainda, notar a existência de matérias que se sujeitam 

simultaneamente à regulamentação pelas três ordens estatais, dada a sua repercussão 

no âmbito federal, estadual e municipal. Exemplos típicos dessa categoria são o 

trânsito e a saúde pública, sobre os quais dispõem a União (regras gerais: Código 

Nacional de Trânsito, Código Nacional de Saúde Pública), os Estados 

(regulamentação: Regulamento Geral de Trânsito, Código Sanitário Estadual) e os 

Municípios (serviços locais: estacionamento, circulação, sinalização etc.: regulamentos 

sanitários municipais). Isso porque sobre cada facetado assunto há um interesse 

predominante de uma das três entidades governamentais. Quando essa predominância 

toca ao Município, a ele cabe regulamentar a matéria, como assunto de seu interesse 

local... O que importa fixar, desde já, é que o Município atue com competência explicita 

ou implícita. ” (In Direito Municipal brasileiro, 6ª ed, Malheiros, pp 121/122). (Grifo 

nosso). 

              Diante de exposto temos que compete ao Município de Anápolis regulamentar 

matéria aos estacionamentos privados, que mediante pagamento oferecem vagas para 

proprietários de veículos e com isto solicitamos dos nobres a aprovação do presente 

projeto de lei. 

 

 
 

 

 

Anápolis, 25 de Abril de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            DOMINGOS PAULA DE SOUZA 

VEREADOR 
 


