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Dispõe  sopre  a  isenção  do  pagamento  de
estacionamento por idosos em todo o Estado de
Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1° – Fica instituída a isenção do pagamento de estacionamento por idosos em todo o Estado de Mato
Grosso, pelo período de uma hora.

Art. 2° – O veículo deverá exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário confeccionada e
fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso.

Art. 3° - Caso seja verificado que o estacionamento gratuito não foi utilizado em benefício de pessoa idosa ou
havendo quaisquer irregularidades na utilização do benefício, o idoso será impedido de estacionar
gratuitamente durante os 6 (seis) meses seguintes.

Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei no que se fizer necessário para o
seu fiel cumprimento.

Art. 5° – Esta Lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a contar da sua publicação.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Embora o Estatuto do Idoso, em seu art. 41, já assegure a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas nos
estacionamentos públicos e privados para os idosos, o citado diploma legal é silente quanto à possibilidade
de estacionamento gratuito.

É importantíssimo a existência de leis para defender esses indivíduos que devido à idade avançada se
tornaram tão frágeis e indefesos. Devemos estar empenhados em sugerir proposições que elevem o respeito
a essas pessoas e incentivem uma cultura sobre a importância deles para o Estado e o País.

Nesse sentido, apresentamos este projeto de lei para assegurar mais um direito ao idoso, qual seja, o de não
ser obrigado a pagar estacionamento pelo período de uma hora. Tal medida se revela necessária pois, na
maioria dos casos, são aposentados que têm seus proventos limitados e, devido à idade avançada ou o
acometimento de doenças necessitam comprar remédios ou alimentação especial.

Tendo em vista a importância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres Pares para sua aprovação.
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