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     DECRETO Nº 658/2015 
 

   

DISPÕE SOBRE 

REGULAMENTAÇÃO DE VALORES 

DO SERVIÇO PÚBLICO 

ESTACIONAMENTO ROTATIVO  

NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no 

uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III e VII, da Lei Orgânica do 
Município - LOM; 

  
 
DECRETA: 
  
Art. 1º Fica autorizado a implantação do Serviço Público de 

Estacionamento Rotativo do Município de Guarapari, nos termos do que dispõe a Lei 

nº. 3984, de 22 de dezembro de 2015, a ser operacionalizado sob o regime de 

concessão, mediante remuneração. 
  
Art. 2º O Serviço Público de Estacionamento Rotativo está contido no 

Sistema Municipal de Estacionamentos Regulamentados, fundamentado na: 
  
I – Constituição Federal, em seus art. 175 e inciso V, do art. 30, que 

prevê a competência dos Municípios em organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local; 
  
II – forma de autorização de concessão à iniciativa privada, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência, com julgamento de maior oferta ao Poder 

Público Municipal, conforme art. 175 da Constituição Federal, atendidas as exigências 

das Leis Federais nº 8.666, de 1993, e nº 8.987, de 1995; 
  
III – democratização do uso do espaço público com oportunidades de 

acesso aos equipamentos urbanos – art. 103 do Código Civil Brasileiro – pela garantia 

da rotatividade de vagas de estacionamento para veículos; 
  
IV – implantação, manutenção e operação do sistema de 

estacionamento rotativo pago, previsto pelo inciso X, do art. 24, da Lei Federal nº 

6.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro – CTB, como sendo um serviço público 

de atribuição dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, por 

intermédio do respectivo Órgão Executivo de Trânsito Municipal; 
  
V – dinamização das áreas de centros econômicos do município, pela 

organização e fluidez do trânsito de veículos e pedestres naqueles locais; 
  
VI – incumbência de fiscalização de parceiros e usuários, constituindo o 

pagamento de tarifa o ônus real que justifica até a prestação do serviço por 

particular, sem o que não haveria o interesse privado por sua realização. 
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Parágrafo único - A operacionalização do estacionamento em vias e 

logradouros públicos será realizada por meio de equipamentos eletrônicos 

expedidores de comprovantes de tempo de estacionamento, de modo que permitam 

total controle da arrecadação, aferição imediata de receitas e auditorias permanentes 

por parte do poder concedente que serão disponibilizadas pela empresa ganhadora do 

processo licitatório. 
  
Art. 3º As áreas de estacionamento rotativo de veículos serão 

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fiscalização - SEMFIS, que ficará 

responsável em divulgar para a população a sua entrada em vigor, os horários, 

tarifas, e demais informações concernentes a correta utilização do estacionamento. 
  
Art. 4º Observado o disposto do art. 3º, da Lei nº 3984, de 22 

dezembro de 2015, a tarifa máxima equivalente ao tempo de uso das vagas de 

estacionamento é fixada nos seguintes valores:  
  
I - tempo de permanência de 30 minutos - R$ 1,00 (hum real); 
  
II - tempo de permanência de 60 minutos - R$ 2,00 (dois reais); 
  
III - tempo de permanência de 120 minutos - R$ 3,00 (tres reais); 
  
IV - tempo de permanência de 180 minutos - R$ 4,00 (quatro reais); 
  
V - tarifa de pós-utilização - R$ 10,00 (dez reais). 
  
 
  
Art. 5º O uso das vagas caberá, tão somente, a veículos automotores 

de passageiros e a veículos de carga para até 04 (quatro) toneladas, ficando limitada 

a sua utilização a veículos de capacidade superior, cujos casos específicos serão 

regulados apropriadamente. 
  
Art. 6ª Fica definido o livre trânsito nas áreas de estacionamento 

rotativo, conforme as disposições contidas nas legislações vigentes e de acordo com 

outras condições estabelecidas mediante normas estabelecidas pela SEMFIS. 
  
Art. 7º A SEMFIS definirá os locais e horários permitidos para os 

veículos de carga e descarga de mercadorias nos bairros e locais implantados. 
  
§ 1º A carga e descarga de materiais de construção, concreto, 

mudanças, caçambas de recolhimento de entulhos e outros, cujos veículos 

ultrapassem a capacidade de carga estabelecida no art. 7º, dependerá de licença 

especial da SEMFIS, portada no interior do veículo, de forma visível, não se isentando 

do pagamento de tarifa do estacionamento. 
  
§ 2º Aos veículos empregados nos serviços de carga e descarga não 

será permitido o depósito de cargas nas pistas de rolamento e passeios públicos. 
  
Art. 8º O uso de vagas por tempo diferente do estabelecido na 

sinalização regulamentar, para atendimento de serviços que exijam utilização 
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especial, deverá ter autorização especial da SEMFIS, por solicitação com prazo de 

antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 
  
Art. 9º As motocicletas terão estacionamentos privativos em locais 

previamente estabelecidos pela SEMFIS, ficando expressamente proibido o seu 

estacionamento fora desses locais. 
  
Art. 10º Constitui infração ao sistema de estacionamento rotativo 

pago: 
  
I – estacionar o veículo nas áreas regulamentadas sem a apresentação 

do comprovante de pagamento correspondente ao tempo de estacionamento, o qual 

deverá estar afixado de forma visível no interior do veículo; 
  
II – utilizar o comprovante de pagamento de forma incorreta, 

contrariando as instruções nele inseridas; 
  
III – ultrapassar o tempo máximo de estacionamento na mesma vaga 

estabelecido por meio das placas de regulamentação; 
  
IV – trocar o comprovante de pagamento depois de expirado o tempo 

regular para permanência na mesma vaga; 
  
V – colocar o comprovante de tempo de estacionamento na parte 

externa do veículo; 
  
VI – estacionar em local demarcado por faixas amarelas ou fora do 

espaço delimitado para a vaga. 
  
Art. 11º Os veículos que se encontrarem estacionados sem o 

comprovante de tempo de estacionamento, ou com o comprovante vencido, serão 

notificados pelos agentes de fiscalização credenciados, e terão o prazo máximo de 05 

(cinco) minutos, a contar do horário da emissão de um aviso impresso para a 

aquisição do comprovante de estacionamento. 
  
§ 1º A não retirada do comprovante de tempo de estacionamento, no 

limite de tempo estabelecido no caput do artigo, proporcionará ainda ao usuário o 

prazo de até 12 (doze) horas, contado a partir do horário do aviso, para a retirada do 

comprovante, correspondente a uma tarifa denominada “pós-utilização”, respeitado 

sempre o limite de permanência máxima na mesma vaga. 
  
§ 2º Após a aquisição do comprovante correspondente à tarifa de "pós-

utilização", o usuário deverá entregar a um dos agentes credenciados. 
  
§ 3º A não retirada do comprovante de pagamento da tarifa de “pós-

utilização”, no prazo estabelecido no parágrafo primeiro, sujeitará às penalidades 

previstas no inciso XVII, do art. 181, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 
  
Art. 12º O tempo máximo de permanência na mesma vaga constará 

nas placas de sinalização de regulamentação, sendo obrigatória a retirada do veículo 

expirado o tempo de permanência na vaga, ficando o usuário sujeito às penalidades 

previstas no Código de Trânsito Brasileiro, inclusive à remoção do veículo. 
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Art. 13º O quantitativo das vagas a serem disponibilizadas no sistema 

de estacionamento rotativo será estabelecido pela SEMFIS, podendo ser alterado para 

mais, mediante necessidades identificadas em análise circunstanciada. 
  
Parágrafo único -  A SEMFIS, mediante processo administrativo, 

acolhido pelo Prefeito Municipal, determinará à concessionária a ampliação das vagas 

necessárias, estabelecendo os critérios para as áreas a serem contempladas. 
  
Art. 14º  Demais regulamentações necessárias ao disciplinamento de 

ações para funcionamento deste regime serão tratadas por atos conforme dispõem 

a Lei Municipal nº. 3.984, de 22 de dezembro de 2015, e este Decreto. 
  
Art. 15º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Guarapari, ES, 28 de dezembro de 2015. 
 

 

 

ORLY GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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