
PROJETO DE LEI Nº 204, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre a Concessão do 

Estacionamento Rotativo Tarifado. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte, 

 

PROJETO DE LEI: 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS ÁREAS REGULAMENTADAS 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, conforme inciso X do 

artigo 24 do Código Brasileiro de Trânsito, a implantar, manter, operar e explorar 

diretamente ou mediante concessão, através de licitação pública, áreas de 

estacionamento rotativo tarifado, por tempo delimitado, nas vias públicas e logradouros 

públicos constantes no mapa do Anexo I, através do Sistema de Estacionamento 

Rotativo Controlado, a ser denominado de Zona Azul. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA REDISTRIBUIÇÃO, EXPANSÃO, SINALIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DAS 

VAGAS 

 

Art. 2º. Após prévia avaliação da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana 

– SEMUR, e para atender a necessidades operacionais, poderão as ruas e logradouros de 

estacionamento previstas no artigo anterior serem redistribuídas, expandidas ou 

reclassificadas até o limite de 20% da respectiva zona, mediante decreto do Poder 

Executivo. 

 

Art. 3º. A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana – SEMUR  poderá criar, 

em vias e logradouros da Zona Azul, vagas de estacionamento rotativo remunerado com 

tempos de permanência e valores diferenciados, quando se fizer necessários para gerar 

controle da excessiva demanda de vagas em subáreas específicas conforme estudos 

técnicos prévios. 

 

Art. 4º. A ocupação da vaga na Zona Azul não poderá exceder a 02 (duas) horas 

durante o seu horário de funcionamento. 

 

Art. 5º. As vias e logradouros públicos que integram a Zona Azul deverão ser 

sinalizadas conforme padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. 



 

Art. 6º. Deverá ser previsto na Zona Azul área para estacionamento para 

veículos de portador de deficiência física e área de estacionamento para veículos de 

idoso, ambos devidamente identificados e com autorização conforme legislação 

específica. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA TARIFAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 7º. A utilização de vaga na Zona Azul far-se-á mediante pagamento de tarifa 

fixada pelo Poder Concedente, em equipamento multivagas existentes nas vias e 

logradouros públicos e/ou dispositivos eletrônicos aprovados pela  Secretaria de 

Segurança e Mobilidade Urbana – SEMUR 

 

Art. 8º. O funcionamento da Zona Azul far-se-á de segunda a sexta-feira das 9h  

às 19 horas, e aos sábados, das 9 horas as 13 horas. 

 

Art. 9º. A tarifa relativa ao tempo de uso do estacionamento, inclusive sua 

política tarifária, será fixada por meio de Decreto do Poder Executivo. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS INFRAÇÕES 

 

Art. 10. Constituem infrações à presente lei: 

 

I – Estacionar nas áreas regulamentadas sem a fixação do comprovante de 

pagamento no para-brisa do veículo, no lado interno, ou através da comprovação de 

pagamento por outro meio tecnológico a ser regulamentado; 

 

II – Manter o veículo estacionado, após expirado o tempo regulamentar do 

comprovante de pagamento; 

 

III – Usar comprovante de pagamento adulterado; 

 

IV – Utilizar o comprovante de pagamento de forma incorreta contrariando as 

Instruções nela inseridas. 

 

Art. 11. Na hipótese do veículo cometer alguma das infrações anteriormente 

citadas, será emitida uma Notificação de Irregularidade de Estacionamento, e o 

responsável deverá regularizar sua situação mediante pagamento de TARIFA DE PÓS 

UTILIZAÇÃO, no prazo máximo de 48 horas após ter sido notificado pelo sistema de 

fiscalização, no valor de: 



 

I – 08 (oito) horas de tarifa de estacionamento da área em que foi notificado, nas 

infrações previstas nos itens I e III; e 

 

II – 4 (quatro) horas de tarifa de estacionamento da área em que foi notificado, 

nas infrações previstas nos itens II e IV. 

 

Art. 12. A constatação da irregularidade, conforme estabelece o Código 

Brasileiro de Trânsito e Resoluções pertinentes, no estacionamento do veículo pelo 

agente da autoridade de trânsito, implicará a lavratura de auto de Infração de Trânsito. 

 

Art. 13. A não regularização da Notificação de Irregularidade no prazo 

estabelecido implicará a homologação, pela autoridade municipal de trânsito, do Auto 

de Infração de Trânsito, emitidos por seu agente conforme estabelecido no Código 

Brasileiro de Trânsito e resolução pertinentes. 

 

Art. 14. Será concedida uma tolerância de 7 (sete) minutos, desde o momento da 

ocupação da vaga até a emissão do comprovante de pagamento. 

 

CAPÍTULO V 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.15. Fica expressamente revogado o Art. 2°. da Lei Municipal nº. 5.783 de 10 

de agosto de 2017, o qual alterou o Art. 3°. da Lei Municipal nº. 4.893 de 11 de junho 

de 2010. 

 

Art.16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 02 de outubro de 2017. 

 

 

                DIVALDO LARA 
                                                                                                       Prefeito Municipal 

EDUARDO DEIBLER 

              Secretário/GEPLAN 

 

 

               CLEMENTINO MOLINA 
                                             Chefe de Gabinete 

 

 

 
 


