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LEI No 2.650, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Dispõe sobre a Implantação do Sistema de 

Estacionamento Rotativo Controlado e 

Pago, em vias e logradouros públicos do 

Município de Salinas/MG e dá outras 

providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Na forma do artigo 24, inciso X, da Lei Federal no 9.503/1997, o Poder Executivo fica 

autorizado a implantar, manter, operar e explorar diretamente ou mediante concessão, o 

Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado e Pago para veículos automotores, veículos 

de transporte de carga e de passageiros, em áreas especiais, denominadas de "Área Azul".  

 

§ 1o O Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado e Pago tem como meta disciplinar o 

estacionamento de veículos automotores de qualquer natureza nas vias e logradouros públicos 

do município, visando oferecer maior fluidez no trânsito da área regulamentada. 

 

§ 2o O estacionamento rotativo instituído por esta lei integra o sistema de mobilidade e 

acessibilidade em conformidade com a Lei Federal no 12.587/2012. 

 

§ 3o O Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado e Pago não implica em guarda e 

vigilância do veículo estacionado, mas tão somente a autorização de permanência do veículo 

em local indicado durante o período de tempo determinado, visando à democratização do uso 

do espaço público. 

 

Art. 2o Na forma da Lei Federal no 8.987/1995, fica autorizado o Município de Salinas/MG a 

operacionalizar as áreas de Estacionamento Rotativo Controlado Pago denominado "Área 

Azul", através de concessionária, firmando contrato de concessão. 

 

Art. 3o Nos termos do artigo 320 da Lei Federal no 9.503/1997, a parcela dos valores relativos 

à arrecadação das multas que cabe ao Município será aplicada em sinalização, engenharia de 

tráfego, de campo, segurança, policiamento, fiscalização a educação de trânsito, bem como 
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aquisição de itens e equipamentos necessários para a melhoria do trânsito e segurança do 

Município. 

 

Art. 4o Não caberá ao Município de Salinas/MG e à concessionária qualquer responsabilidade 

por acidentes, danos, furtos ou quaisquer outros prejuízos que venham a causar ou sofrer os 

veículos, seus proprietários, usuários, ou acompanhantes, enquanto permanecerem na Área 

Azul. 

 

Art. 5o O Executivo Municipal fica autorizado a regulamentar, por Decreto Municipal, os 

seguintes critérios da Área Azul: 

 

I - a delimitação dos locais de estacionamento e tempo máximo de permanência; 

II - o valor da tarifa do estacionamento, bem como, se necessário, a forma de 

fracionamento; 

III - os períodos máximos de permanência dos recipientes para transporte de entulhos 

que ocupem espaços nas vias e logradouros públicos do Município, bem como os dias e 

horários que poderão permanecer; 

IV - os limites de capacidade de carga e dimensão dos veículos que poderão estacionar 

efetuando o recolhimento da tarifa prevista no artigo 6o desta Lei; 

V - a forma de operacionalização, administração e fiscalização; 

VI - as áreas específicas para o estacionamento de motocicletas; 

VII - as vagas específicas a serem utilizadas exclusivamente por idosos, compreendidos 

naqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

VIII - as vagas específicas para serem utilizadas exclusivamente por veículos 

conduzidos ou que transportem pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de 

locomoção; 

IX - as vagas específicas para serem utilizadas como de estacionamento temporário, que 

serão sinalizadas e isentas de recolhimento da tarifa; 

X - regras e diretrizes pertinentes ao talão físico ou meio eletrônico de pagamento da 

tarifa prevista no artigo 6o desta Lei. 

 

§ 1o As vagas reservadas para idosos e pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade 

de locomoção, de que tratam os incisos VII e VIII deste artigo, serão devidamente sinalizadas 

http://www.salinas.mg.gov.br/
mailto:gabinete@salinas.mg.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Praça Moisés Ladeia, no 64 – Centro – Salinas/MG  

Tel. (38)3841-1513 | www.salinas.mg.gov.br | gabinete@salinas.mg.gov.br 

e terão seu uso sujeito ao recolhimento da tarifa estabelecida, tendo pessoas portadoras de 

deficiência ou com dificuldade de locomoção e idosos, carência de 02 (duas) horas. 

 

§ 2o Os veículos utilizados por idosos e pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade 

de locomoção deverão portar Cartão para Estacionamento em Vaga Especial em seu interior, 

em local visível, sobre o painel, próximo ao para-brisa dianteiro e com frente voltada para 

fora, para efeito de fiscalização, em conformidade com as Resoluções do CONTRAN no 

303/2008 e 304/2008. 

 

§ 3o As áreas de parada de veículos de transporte coletivo (ônibus e similares), bem como as 

áreas de estacionamento de ambulâncias, táxis, estacionamento de motocicletas, moto-táxis e 

de embarque e desembarque de passageiros, não estão inclusas no Sistema de Estacionamento 

Rotativo Pago objeto desta lei, estando isentas de recolhimento de tarifa, e receberão 

sinalização específica.  

 

Art. 6o A concessionária fará a arrecadação da tarifa através da comercialização de tempo de 

permanência na vaga, por meio de talão físico ou por meio eletrônico, mediante a venda de 

créditos, com emissão de recibo, e repassará diretamente ao Município o percentual de dos 

valores arrecadados com a cobrança destes serviços, definidos no termo de 

concessão/permissão, até o dia 10 (dez) do mês seguinte. 

 

§ 1o A tarifa será arrecadada através da venda de talões ou de créditos que permanecerão 

vinculados à placa do veículo, correspondendo cada crédito ao tempo máximo de 

permanência estipulado para cada local, créditos estes que serão ofertados de formas variadas, 

conforme a necessidade da operação executada.  

 

§ 2o O credenciamento e a operacionalização da rede de Postos de Vendas Credenciados serão 

de inteira responsabilidade da concessionária, devendo ser em número suficiente para atender 

à demanda do serviço. 

 

Art. 7o São responsáveis pelo pagamento da tarifa o proprietário e/ou condutor do veículo que 

venham a ocupar a Área Azul.  

 

Parágrafo único. O valor será devido por veículo e o período de permanência na vaga 

dependerá do fixado, em regulamentação pelo Município, para aquela localidade.  
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Art. 8o A cobrança pelo uso da Área Azul obedecerá aos dias e horários de funcionamento 

indicado nas placas de regulamentação, devendo ser efetuado o controle de segunda a sábado, 

no horário definido em Decreto Regulamentar, não incidindo cobrança aos domingos e 

feriados. 

 

Art. 9o O tempo de estacionamento contínuo numa mesma vaga será pelo período máximo 

permitido, vedada a sua prorrogação, sendo obrigatória a retirada do veículo após este tempo, 

ficando o infrator sujeito às penalidades previstas no art. 181, inc. XVII, da Lei Federal no 

9.503/1997, e das sanções estabelecidas na presente Lei. 

 

Art. 10 O veículo estacionado na Área Azul sem possuir crédito de que trata o artigo 6o, ou 

que exceder o período de estacionamento permitido, ficará sujeito à aplicação imediata das 

sanções previstas no art. 181, inciso XVII, da Lei Federal no 9.503/1997, e as estabelecidas na 

presente Lei. 

 

§ 1o Será considerado como irregularmente estacionado o veículo que: 

 

I - exceder o período máximo de permanência permitido; 

II - estiver estacionado sem o pagamento da tarifa devida; 

III - não estiver devidamente posicionado na vaga especificamente delimitada para este 

fim; 

IV - estiver estacionado em desacordo com o regulamento ou com os procedimentos do 

estacionamento rotativo. 

 

§ 2o A permanência do condutor ou de outra pessoa no interior do veículo não desobriga ao 

pagamento da tarifa. 

 

Art. 11 Não estão sujeitos ao pagamento da tarifa de utilização os veículos estabelecidos no 

Art. 29, VII, da Lei 9.503/1997. 

 

Art. 12 Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, elencados no artigo 3o da 

Resolução 268/2008 do CONTRAN, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e 
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estacionamento no local da prestação do serviço, desde que devidamente identificados e 

sinalizados na forma estabelecida pela mesma Resolução. 

 

Parágrafo único. A não observância do disposto no caput deste artigo implicará aos 

infratores a aplicação das penalidades previstas na Lei 9.503/1997. 

 

Art. 13 Além das obrigações definidas nos artigos anteriores, a concessionária também se 

obriga em fornecer direta ou indiretamente: 

 

I - Gerenciamento do sistema de vagas rotativas; 

II - Sinalização horizontal e vertical das vagas; 

III - Manutenção, durante todo o contrato, da sinalização horizontal e vertical das 

vagas; 

IV - Implantação de sistema digital (aplicativo e site) e locais físicos para compra de 

créditos, tickets eletrônicos de estacionamento e talões; 

V - Criação e gerenciamento de rede de revendedores de talões físicos e tickets 

eletrônicos formada por comerciantes da região; 

VI - Fornecimento de sistema tecnológico (softwares) e dispositivos de hardware 

(tablets e outros) para os monitores fiscalizarem os veículos; 

VII - Sistema de gestão para que a Prefeitura, através do Órgão Municipal de Trânsito, 

possa acompanhar de forma online o gerenciamento das áreas ocupadas; 

VIII - Help Desk do tipo “0800”, disponível aos munícipes nos horários de 

funcionamento, com intuito de apoiar o usuário do sistema; 

IX - Integração do sistema de monitoramento ao sistema de fiscalização e multas do 

Município. 

 

Art. 14 A receita proveniente da outorga e/ou da operação do Sistema Eletrônico de 

Estacionamento Rotativo, será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de 

tráfego, fiscalização e educação de trânsito. 

 

Art. 15 As vagas destinadas ao estacionamento rotativo, no momento de sua implantação, 

terão o valor máximo previsto para cobrança de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) para 

automóveis e outros veículos.  
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Parágrafo único. A correção monetária de preços para cobrança das vagas destinadas ao 

estacionamento rotativo terá como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  

 

Art. 16 (VETADO) 

 

Art. 17 Fica reservado, em caráter permanente, nos estacionamentos de que trata a presente 

Lei, o mínimo de 5% (cinco por cento) da totalidade de suas vagas para uso e guarda 

exclusivamente de bicicletas, com isenção de pagamento para esta utilização.  

 

Art. 18 O Poder Executivo Municipal, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

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

 

Art. 19 Revoga-se a Lei Municipal no 2.400, de 10 de abril de 2014. 

 

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Salinas-MG, 01 de setembro de 2021. 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 

Prefeito Municipal 
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