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LEI Nº. 2.400 DE 10 DE ABRIL DE 2014 

 

“Autoriza o Poder Executivo a estabelecer, nas 
vias terrestres sob sua jurisdição, 
estacionamento rotativo de veículos e dá outras 
providências.” 

 

A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, 

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

 

Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer, nas vias terrestres 

sob sua jurisdição, em locais determinados, estacionamentos rotativos de veículos, 

mediante pagamento de tarifas, no período compreendido entre 8:00 e 18:00 horas nos 

dias úteis de segunda à sexta-feira, e das 8:00 às 13:00 horas aos sábados. 

Art. 2o - Quando da utilização das vagas do estacionamento regulamentado 

Área Azul, os veículos automotores deverão ter afixado o  “Cartão Área Azul”, com o 

devido preenchimento, registrando o ano, mês, dia, hora e minuto do início do 

estacionamento. 

Art. 3o - A utilização do estacionamento regulamentado far-se-á através da 

exigência de preço, compreendendo a venda de cartões Área Azul com períodos e 

valores diferenciados, sendo: 

I – 01 (um) “Cartão Área Azul” de 60 (sessenta) minutos –  R$ 1,50 (Um real 

e cinqüenta centavos); 

II – 01 (um) “Cartão Área Azul” de 90 (noventa) minutos – R$ 2,00 (dois 

reais). 

§ 1º - A aquisição do “Cartão Área Azul” poderá ser efetuada através do 

Agente de Trânsito Municipal, ou na Superintendência Municipal de Trânsito - 

SUMUTRAN ou no comércio local a ser definido através de Decreto. 

§ 2º - Todo veículo que utilizar o estacionamento regulamentado Área Azul 

terá tolerância de 10 minutos, na contagem de tempo de utilização da vaga. 

§ 3º - Fica determinado que o período máximo permitido para o 

estacionamento de veículos automotores, na mesma vaga, será de 2:00h (duas horas). 

Na hipótese da utilização da vaga pelo período superior às três horas, o Agente de 

Trânsito Municipal deverá solicitar à Polícia Militar e/ou Agentes de Trânsito do 

Município a remoção do veículo, sendo aplicadas as penalidades previstas no Código 

de Trânsito Brasileiro. 
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§ 4º - Utilizando mais de um cartão, o usuário do estacionamento 

regulamentado deverá preencher os demais cartões com o horário de término do 

cartão anterior. 

§ 5º - Após o término do período máximo de uso da vaga, não será permitida 

a troca de vaga por outra na mesma face da quadra. 

§ 6º - Não desobriga o preenchimento e utilização do “Cartão Área Azul”, o 

fato do condutor ou de qualquer outra pessoa permanecer no interior do veículo. 

§ 7º - Poderão ser utilizados como meios de cobrança os cartões raspáveis 

e/ou equipamentos eletrônicos expedidores de comprovantes de tempo de 

estacionamento, parquímetros, e/ou novas tecnologias testadas e autorizadas pelo 

Poder Público. 

Art. 4o - Será considerado estacionamento em desacordo com a legislação: 

I – Permanência do veículo além do período máximo de estacionamento 

autorizado; 

II – Utilização do mesmo cartão-horário por mais de uma vez, ou utilizá-lo em 

branco ou com preenchimento parcial; 

III – Anotação a lápis ou de forma incorreta; 

IV – Sem deixar o cartão afixado no veículo; 

V – Utilização do cartão rasurado. 

VI – Colocar o cartão de forma a dificultar ou impedir sua visualização. 

§ 1º - As motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão estacionar 

somente nas áreas demarcadas e sinalizadas como estacionamento exclusivo para 

estas espécies de veículos. Havendo o estacionamento em vagas destinadas para 

automóveis, será considerado estacionamento em desacordo com a legislação, 

podendo o condutor ser autuado com fundamento no artigo 181, inciso XVII, da Lei nº. 

9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB). 

§ 2º - Caberá ao órgão competente a fixação, a partir de estudos técnico-

operacionais, do prazo a ser estabelecido em cada local. 

§ 3º - A sinalização implantada em cada local de estacionamento deverá 

indicar o prazo de permanência permitido. 

Art. 5o - É isento do pagamento do preço fixado no art. 2º o estacionamento:  

I – de todo e qualquer veículo, nos horários não previstos na presente lei; 

II – de veículos oficiais, particulares ou terceirizados, a serviço da 

Administração Pública Direta e Indireta do Município, Estado e União; 
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Art. 6o - Os locais de estacionamento serão estabelecidos através de 

regulamento desta lei, a partir de estudos técnico-operacionais desenvolvidos pelo 

órgão competente. 

Art. 7o - Fica destinado 5% (cinco por cento) das vagas do sistema de 

estacionamento rotativo, de uso público, para serem utilizadas exclusivamente por 

idosos, conforme resolução do CONTRAN 303, de 18 de dezembro de 2008. 

Art. 8o - Fica destinado 2% (dois por cento) das vagas do sistema de 

estacionamento rotativo, de uso público, para serem utilizadas exclusivamente por 

pessoas com deficiência, conforme resolução do CONTRAN 304, de 18 de dezembro 

de 2008. 

Art. 9o - Para efeitos do disposto desta lei, poderá o Poder Executivo 

determinar a adoção de cartão de estacionamento raspável ou outro sistema que vier a 

ser estabelecido. 

Art. 10 - A Superintendência Municipal de Trânsito - SUMUTRAN é o órgão 

encarregado da implantação, manutenção e execução do estacionamento rotativo. 

Art. 11 - É considerado estacionamento passível de multa, contrariando a 

presente lei, aquele que: 

I – permanecer estacionado por tempo superior ao fixado para a área e 

indicado pela sinalização; 

II – permanecer estacionado portando cartão com rasuras, emendas ou 

preenchimento (raspagem) incompleto ou incorreto, ou com indícios de adulteração ou 

qualquer artifício que vise a impossibilitar a perfeita identificação; 

III – não portar o cartão; 

IV – posicionar o veículo de forma a impedir o uso de vaga vizinha, ou em 

desacordo com a sinalização. 

V – Colocar o cartão de forma a dificultar ou impedir sua visualização. 

Art. 12 - O infrator das normas do artigo anterior ficará sujeito às sanções 

previstas no Artigo 181, inciso XVII, do Código Nacional de Trânsito – Lei  nº 9.503, de 

23 de setembro de 1997. 

Art. 13 - A cobrança do preço pelo uso do estacionamento rotativo nas vias 

públicas do Município não implica a guarda e conservação do veículo por parte do 

mesmo. 

Parágrafo único. O Município está isento de qualquer responsabilidade por 

acidentes, danos, furtos ou quaisquer outros prejuízos que os veículos ou usuários 

porventura venham a sofrer. 
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Art. 14 - O controle do tempo de utilização das vagas do estacionamento 

regulamentado “Área Azul”, bem como a fiscalização e autuação dos infratores, será de 

competência dos Agentes de Trânsito Municipais credenciados pela Autoridade de 

Trânsito, através da Superintendência Municipal de Trânsito – SUMUTRAN. 

Art. 15 - A aquisição do ”Cartão Área Azul” implica na aceitação, por parte do 

usuário, do disposto na presente lei. 

Art. 16 - Fica a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes autorizada a 

utilizar os valores repassados ao Município de Salinas, provenientes da outorga da 

concessão dos serviços de exploração de estacionamento rotativo, na melhoria do 

trânsito no âmbito do Município. 

Art. 17 - A receita proveniente da outorga e/ou da operação do sistema de 

estacionamento rotativo, será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de 

tráfego, fiscalização e educação de trânsito. 

Art. 18 - O Executivo, dentro do prazo de até 30(trinta) dias, a contar da 

publicação desta lei, expedirá os regulamentos necessários à sua execução. 

Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Salinas, 10 de Abril de 2014. 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 


