
azutlDispõe sobre a meti tuição de zona

em ruas e avenidas do MuniCípio"-.

ESTADO DE 8.1.0 PAU~O

LEI NRl.149 DE 20 1£ ABRILDE 1993

Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAiNHA DAS ÁGUAS"I

EDJALMADELIMAVALA,Prefeito Munici-
pal da Estância Hidromineral de kuas da Prata, Estadc de são Paulo

no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,
Paço saber que a Câmara Municipal da E~

tância Hidromineral de Águas da Prata, decretou e eu sanciono e pr£

• mulgo a seguinte
L E I:

Artigo IR - Pica o Poder Executivo auto

rizado a inatituir Zona Azul em roas e avenidas da Estância, raspei

tada as normas estatuidss pelo Conselho Nacional de TrânSito.

9 lQ - A Zona Azul será fixadas nas TU-

as e avenidas, cujo estaciomamento dos veículos, propicie um acesso
privilegiado ao seus ocupantes, nas praças, parques e centros co-
merciais, exceto farm.!cia, hospital e pronto socorro.

~ 212- Para o estacionamento de veículos

dentro das ~aB definidas como Zona Azul, a permissão será condiei£
nada a uma remuneração, para tempo determinado.

• ~ 32 - Estará isento de qualquer pagame.!!.
to 08 veículos oficiais, desde que a permanênCia não exceda a 30 _
(trinta) minutos.

~
- A remWleraçao para o eetaci.2

da venda de cartelas, chancela
do mês, dia, ano e o tempo em

esta Lei, implicar: na
ada das medidas que se

Artigo 2R
amento na Zona Azul, se dará atravla

das pela Prefeitura, com a indicação
que pennanecerá dentro da área.

Artigo 32 - A resistência ao crumprimento
intervenção da autoridade policial, com a t~

,fizerem necessarias.
Artigo 42 - A definição das ruas e aveni

as, como Zona Azul, bem como o preço para o estacionamento e sietem

ica de cobrança, serão através de Decreto do Executivo, num prazo d



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

lOST "DO OE SÃO PAULO--

•

•

até' 40 (quarenta) dias da entrada emvigência desta Lei.

Artigo 52 - Esta Lei entra emvigor na

data de sua publicação revogadas as disposições em cont~ário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidro-

mineral de Águas da Prata, aos vinte @- ~ dias do mês de abril de

mil novecentos e noventa e três.,,"
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