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LEI MUNICIPAL Nº 4.249, de 30 de agosto de 2016 
 
 

Cria o Cartão Especial de Estacionamento para 
Pessoas com Deficiência com dificuldades de 
locomoção e para Idosos, e dá outras 
providências.  

 
 
     Luiz Affonso Trevisan, Prefeito Municipal de 
Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul, 
     Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 
Art.1º Fica criado o Cartão Especial de Estacionamento para veículos utilizados no 
transporte de pessoas portadoras de deficiência com dificuldades de locomoção e 
para pessoas idosas, para ocupação de vagas de estacionamento regulamentadas 
e sinalizadas, dentro dos limites do Município, de acordo com a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e Resolução do 
CONTRAN nº 304, de 18 de dezembro de 2008. 
 
Art.2º O Cartão Especial de Estacionamento poderá ser solicitado junto à Divisão de 
Trânsito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 
§1º Para a concessão do Especial para Portadores de Deficiência com dificuldade 
de locomoção, deverão ser apresentados à Secretaria competente os seguintes 
documentos: 
I - Carteira de Identidade do requerente; 
II – Comprovante de inscrição no cadastro de Pessoas Físicas do requerente ou 
responsável por seu transporte; 
III – Certificado de Registro de Licenciamento do veículo em nome do deficiente 
requerente ou do responsável por seu transporte; 
IV – Uma foto 3x4, atualizada e colorida; 
V – Comprovante de residência 
VI - Laudo médico, apresentando o grau e o tipo de deficiência do requerente, 
devidamente carimbado e assinado por profissional credenciado em unidade de 
saúde pública, com validade de 90 (noventa) dias. 
§2º Para a concessão do Cartão Especial para Idosos, assim compreendidas as 
pessoas a partir dos 60 (sessenta) anos, deverão ser apresentados à Secretaria 
competente os seguintes documentos: 
I - Carteira de Identidade do requerente; 
II – Comprovante de inscrição no cadastro de Pessoas Físicas do requerente ou 
responsável por seu transporte; 
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III – Certificado de Registro de Licenciamento do veículo em nome do idoso 
requerente ou do responsável por seu transporte; 
IV – Uma foto 3x4, atualizada e colorida; 
V – Comprovante de residência 
§3º As cópias dos documentos serão arquivadas pelo Departamento de Trânsito, 
juntamente com a solicitação e a resposta administrativa, que deverá conter o prazo 
de deferimento. 
§4º As cópias deverão ser autenticadas ou, mediante a apresentação dos 
documentos originais, ser autenticadas no ato da entrega pelo próprio 
Departamento. 
 
Art.3º O Cartão Especial de Estacionamento terá a validade de 04 (quatro) anos, 
devendo a renovação ser solicitada com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de 
antecedência do término da vigência, devendo ser apresentados os mesmos 
documentos contidos no art. 2º. 
 
Art.4º O Cartão Especial de Estacionamento conterá a descrição da espécie do 
Cartão, se para Pessoas com Deficiência ou Idosos, o número do registro do 
veículo, o nome do beneficiário e a data de validade, devendo ficar visível sobre o 
painel do veículo.  
§1º Sempre que solicitado pelo agente de trânsito, deve ser apresentado o Cartão, o 
registro do veículo e a Identificação do Portador; 
§2º O veículo estacionado nas vagas destinadas a uso Especial, sem que esteja 
portando o Cartão Especial de Estacionamento ou que não possua o referido 
Cartão, estará sujeito às penalidades de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro.  
§3º Veículo habilitado com o Cartão, que estiver utilizando vaga demarcada sem 
estar transportando o beneficiário, estará sujeito às penalidades de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro. 
 
Art.5º O Cartão Especial de Estacionamento poderá ser cancelado mediante 
notificação devidamente assinada pelo autuado, diante da constatação pelo agente 
de trânsito dos seguintes casos: 
I – Empréstimo de Cartão a terceiros; 
II – uso de cópias do Cartão; 
III – porte de Cartão com rasuras ou evidente falsificação; 
IV – constatação de que o Cartão foi utilizado com finalidade diversa da proposta 
por esta lei; 
V – uso do Cartão com validade vencida. 
§1º - O autuado terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa da 
infração junto ao órgão emissor do Cartão Especial de Estacionamento, sob pena 
de revogação da autorização. 
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§2º - Em caso de recolhimento da autorização, o condutor penalizado somente 
estará autorizado a solicitar novo Cartão após o prazo de 01 (um) ano; 
 
Art.6º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
007- Secretaria Municipal de Assistência Social 
01-Fundo Municipal de Assistência Social 
2231- Fundo Municipal do Idoso 
 
Art.7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 
30 de agosto de 2016. 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
 
 
Registre-se e Publique-se em 30.08.16, 
 
 
Saionara Soder, 
Sec.de Administração.  
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