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DECRETO N° 1.795/2011, DE11 DE JULHO DE 2011. 

Regulamenta horários, funcionamento, fiscalização e as áreas de 

estacionamento rotativo pago nas vias, logradouros e espaços públicos do 

município de Boituva, e dá outras providências.  

 

Assunta Maria Labronici Gomes, Prefeita do Município de Boituva, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

  

DECRETA:  

 

Art. 1° - O presente Decreto regulamenta o Estacionamento Rotativo Pago para 

os veículos automotores e de carga, dentro do perímetro urbano da cidade de 

Boituva, delimitado pelas áreas descritas no Anexo I, na forma estabelecida 

pela Lei nº 2.098/2010, com amparo no inciso X, do art. 24, do Código de 

Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.  

 

Art. 2° - Fica determinado o seguinte horário para o Estacionamento Rotativo 

Pago:  

a) de Segunda a Sexta-feira, das 09h às 17 horas.  

b) Sábados, no período matutino, das 09h às 13 horas.  

c) Domingos e Feriados, livres.  

Alterado pelo Decreto Nº 1.927, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013. 

  

Art. 3° - O estacionamento de veículo na área constante no Anexo I fica sujeito 

ao pagamento de preço público de R$ 1,00 (um real) por hora.  

§ 1° - Não há fração de hora no valor cobrado pelo estacionamento.  

 

Art. 3º - O estacionamento de veículo nas áreas constantes do Anexo I do 

presente Decreto fica sujeito ao pagamento de preço público no valor de R$ 



1,50 (um real e cinquenta centavos) por hora; Alterado pelo Decreto Nº 1.927, 

DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013. 

de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por hora. Alterado pelo Decreto Nº 1.963, 

DE 16 DE ABRIL DE 2014. 

de R$ 1,30 (um real e trinta centavos) por hora. Alterado pelo Decreto Nº 

2.023, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

Parágrafo único - Não há fração de hora no valor cobrado pelo estacionamento 

 

§ 2° - A tolerância máxima para estacionamento será de até 5 ( cinco) minutos 

sem o pagamento ou após o vencimento do tempo pago. Revogado pelos 

Decretos 1.882, de 24 de MAIO DE 2013 e Decreto Nº 1.927, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2013. 

 

§ 2° - A tolerância máxima para estacionamento será de até 5 ( cinco) minutos 

sem o pagamento ou após o vencimento do tempo pago. Incluído pelo Decreto 

Nº 1.963, DE 16 DE ABRIL DE 2014. 

 

 

Art. 4° - Os Cartões de Estacionamento Rotativo serão comercializados por 

entidades ou estabelecimentos credenciados para tal fim junto a Secretaria 

Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos.  

 

Art. 5° - Excluem-se da obrigação de pagar Estacionamento Rotativo as 

motocicletas e os ciclomotores, desde que estacionados nos locais a eles 

destinados, os veículos oficiais, ambulâncias e os automóveis a serviço de 

órgãos públicos devidamente identificados.  

  

§ 1° - Os veículos das entidades cadastradas nos respectivos Conselhos 

Municipais, desde que a serviço de referidos Conselhos, estarão  isentos do 

pagamento pelo prazo máximo de 01 (uma) hora, e deverão portar cartão 

especial de identificação a ser obtido mediante cadastro junto à Secretaria 

Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos.  

Alterado pelo Decreto Nº 1.927, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 



§ 1º - Os veículos das entidades cadastradas nos respectivos Conselhos 

Municipais, desde que a serviço das mesmas estarão isentos do pagamento 

pelo prazo máximo de 01 (uma) hora, e deverão portar cartão especial de 

identificação a ser obtido mediante cadastro junto à cessionária. 

§ 2° - A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos estipulará 

áreas especiais nos logradouros públicos para o estacionamento de 

motocicletas, ciclomotores e bicicletas.  

 

Art. 6° - Excluem-se das vagas consideradas rotativas as destinadas a 

estacionamento de curta duração, bem como carga e descarga de bens e 

mercadorias, desde que devidamente identificadas pela sinalização vertical, os 

pontos de automóveis de aluguel. bem como as áreas privativas para 

deficientes e idosos, conforme Legislação Federal em vigor.  

Alterado pelo Decreto Nº 1.927, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

§ 1° - Nos horários previstos no artigo 2° deste decreto, nas áreas identificadas 

pela sinalização vertical de estacionamento rotativo para carga e descarga de 

bens e mercadorias, somente será permitido o estacionamento de Veículo 

Urbano de Carga (VUC).  

I - Considera-se Veículo Urbano de Carga (VUC) para efeito deste Decreto o 

caminhão que atenda, conjuntamente, as seguintes características:  

a) largura máxima: 2,20m (dois metros e vinte centímetros);  

b) comprimento máximo: 6,30m (seis metros e trinta centímetros);  

 

§ 2° - Fica proibido o estacionamento de caminhões nas vagas consideradas 

rotativas, bem como naquelas destinadas para carga e descarga de bens e 

mercadorias, durante o horário previsto no artigo 2° do presente Decreto.  

I - Será liberado o estacionamento de caminhões, nas áreas de 

estacionamento rotativo pago, para carga e descarga de bens e mercadorias, o 

horário compreendido entre 18:00 e 9:00 horas de Segunda a Sexta-feira, aos 

sábados das 0:00 às 08:00 e após 12:00 horas e, em qualquer horário, aos 

domingos e feriados.  

 

§ 3° - A utilização de vagas consideradas rotativas, bem como daquelas 

destinadas para carga e descarga de bens e mercadorias, por caminhões, 



excepcionalmente, poderá ser concedida para atender situações emergenciais, 

bem como para entrega de materiais de construção, de remoção de terra e 

entulho e de concretagem na execução de obras ou serviços exclusivamente 

nos estabelecimentos a que se destinem.  

 

§ 4° - Os coletores de entulho ou caçamba, para estacionarem em áreas 

sujeitas ao Estacionamento Rotativo Pago, deverão obter junto à Secretaria 

Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos autorização para tal fim.  

 

Art. 7° - O Estacionamento Rotativo Pago, nos locais instituídos pelo presente 

Decreto, ficará sujeito ao uso do Cartão de Estacionamento Rotativo, mediante 

o pagamento de preço público estabelecido no artigo 3°.  

§ 1° - Cada Cartão de Estacionamento Rotativo corresponderá à uma hora de 

estacionamento e os veículos poderão permanecer estacionados num mesmo 

local pelo prazo máximo de até 03 (três) horas, mediante apresentação visual 

no veiculo dos Cartões de Estacionamento Rotativo.  

§ 2° - A permanência do condutor ou de outra pessoa no veículo não o 

desobriga do uso do Cartão de Estacionamento Rotativo e, 

consequentemente, ao pagamento.  

 

Art. 8° - Será considerado estacionado irregularmente o veículo que:  

I - permanecer estacionado sem o respectivo Cartão devidamente preenchido;  

II - estiver com Cartão preenchido de forma incorreta, incompleta, a lápis ou 

equivalente;  

III - portar Cartão já usado ou rasurado;  

IV - ultrapassar o tempo de estacionamento apontado no Cartão, respeitado o 

período estabelecido pelo § 1°, do artigo 7°;  

v - estiver estacionado infringindo qualquer norma de trânsito em 

desconformidade com o Código de Trânsito Brasileiro.  

Parágrafo único - O condutor de veículo que não portar o Cartão de 

Estacionamento Rotativo regularmente preenchido, ou que exceder o tempo de 

estacionamento previsto no presente decreto, será considerado como se o seu 

veículo estivesse estacionado em local proibido e, pela infração, serão 

aplicadas as penalidades previstas no inciso XVII, do art. 181, da Lei Federal n°  



9.503, de 23 de setembro de 1997, podendo ainda acarretar a imobilização e 

remoção do veículo.  

Art. 9° - O Estacionamento Rotativo Pago não implica em guarda e 

vigilância do veículo estacionado, mas tão somente na autorização de 

permanência do veículo em local indicado, durante o período de tempo 

determinado pelo cartão.  

Parágrafo Único: A aquisição de Cartões de Estacionamento Rotativo pelo 

usuário do estacionamento rotativo pressupõe sua aceitação às normas 

contidas em lei e no presente decreto.  

 

Art. 10 - Não caberá ao Município qualquer responsabilidade civil ou penal por 

acidentes, danos, furtos ou quaisquer prejuízos que os veículos ou seus 

usuários possam vir a sofrer nos locais delimitados pelo Estacionamento 

Rotativo.  

Alterado pelo Decreto Nº 1.927, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Art. 10 - Ao Município e/ou a concessionária de serviços não caberá em 

nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade civil ou penal por acidente, dano, 

furto ou quaisquer prejuízos que os veículos ou seus usuários vierem a sofrer 

nos locais delimitados pelo estacionamento rotativo, denominado ZONA AZUL.  

 

Art. 11 -Compete à Secretaria Municipal de Trânsito: I - organizar os serviços e 

fornecer os elementos de execução, fiscalizar, demarcar as vagas e as áreas 

de estacionamento rotativo pago e áreas especiais através de sinalização 

horizontal e vertical previstas no CTB.  

II - coordenar o Estacionamento Rotativo Pago, com a finalidade de 

estabelecer datas e horários diferenciados dos previstos no artigo 2° desta Lei 

para que, em circunstâncias excepcionais, possa melhor atender às 

necessidades da comunidade.  

III - vistoriar logradouros públicos que estejam compreendidos na zona de 

Estacionamento Rotativo Pago a fim de inibir a utilização de cones, cavaletes e  

assemelhados às portas de estabelecimentos comerciais, podendo, ainda, 

após prévia solicitação de retirada, recolhê-Ios ao depósito municipal, com a 

cobrança posterior dos custos da diligência.  

 



Parágrafo único - Os triciclos, quadriciclos e motos equipadas com 

carretas, carretinhas, reboques ou semi-reboques deverão estacionar nas 

vagas comuns de estacionamentos para automóveis, na posição 

regulamentada para estes, sendo obrigatório a exibição do Cartão de 

Estacionamento Rotativo, responsabilizando-se o condutor e/ou 

proprietário pela existência ou não do cartão para fins de fiscalização e 

autuação de trânsito.  

 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênios com empresas, 

entidades associativas, assistenciais, sociais, filantrópicas ou privadas bem 

como órgãos públicos, com o objetivo precípuo de se fazer a inserção de 

anúncios publicitários ou mensagens institucionais nos cartões do 

estacionamento rotativos.  

 

Art. 13 - O controle da execução dos serviços será de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos.  

 

Art. 14 - Fica expressamente proibida a manutenção/conserto de veículos nas 

áreas de estacionamento da cidade de Boituva, excetuados os casos de 

comprovada necessidade.  

 

Art. 15 - A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos deverá 

reprimir sob todas as formas da lei as atividades ilícitas de cobrança de 

estacionamento por parte de pessoas não autorizadas.  

Parágrafo único - As entidades conveniadas e os estabelecimentos comerciais 

credenciados deverão comercializar o Cartão de Estacionamento Rotativo pelo 

preço definido por Decreto, sob pena de rescisão do convênio e cassação do 

credenciamento, sem prejuízo de demais sanções legais.  

Art. 16 - Os valores arrecadados nos estacionamentos rotativos pagos serão 

destinados ao Fundo Municipal de Trânsito.  

 

Art. 17 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Prefeitura de Boituva, em 11 de julho de 2011. 

Assunta Maria Labronici Gomes 



Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

 Inicio  Rua 16 de Outubro  



 

Rua Camilo Thame  Término  Rua São Joao  

 Inicio  Rua dos Lavradores  

Rua Cel. Eugênio Motta  Término  Rua Expedicionário Boituvense  

".  Inicio  Rua João Leite  

Rua Cel. Arruda Botelho  Término  Rua 6 de Setembro  

 Inicio  Rua São Roque  

Rua Expedicionário Souza Filho  Término  Rua João Leite  

 Inicio  Rua Cel. Eugênio Motta  

Rua Expedicionário Boituvense  Término  Rua Dr. Fernando Costa  

 Inicio  Rua Cesário Motta  

Rua Dr. Fernando Costa  Término  Rua Expedicionário Boituvense  

 Inicio  Rua Expedicionário Boituvense  

Rua Conselheiro Antônio Prado  Término  Rua José Vitiello  

 Inicio  Rua José Soares Rosa  

Av. Tancredo Neves  Término  Rua Conselheiro Antônio Prado  

 Inicio  Rua Conselheiro Antônio Prado  

Rua Nicolau Vercellino  Término  Rua Cesário Motta  

 Inicio  Rua Cel. Eugênio Motta  

Rua João Leite  Término  Rua Expedicionário Souza Filho  

 Inicio  Rua Cel. Eugênio Motta  

Av. Com. Pereira Ignácio  Término  Rua Vereador José Angelo Biagioni  
 Inicio  Rua Expedicionário Souza Filho  

Rua Prof. José Assad Atalla Jr.  Término  Rua Cel. Eugênio Motta  

 Inicio  Rua João Barreto  

Rua Manoel dos Santos Freire  Término  Rua Cel. Eugênio Motta  

 Inicio  Rua Cel. Eugênio Motta  

Rua Nove de Julho  Término  Rua Expedicionário Souza Filho  

 Inicio  Rua Cel. Eugênio Motta  

Rua São João  Término  Rua João Barreto  

 Inicio  Rua Expedicionário Souza Filho  

Rua São Roque  Término  Rua Cel. Eugênio Motta  

 Inicio  Rua Camilo Thame  

Rua 16 de Outubro  Término  Rua Cel. Eugênio Motta  

 Inicio  Rua Cel. Eugênio Motta  

Rua Seis de Setembro  Término  Rua Cel. Arruda Botelho  


