
LEI MUNICIPAL Nº 3440
Institui o estacionamento rotativo pago, em vias 
públicas e outras locais de uso comum do povo e 
dá outras providências:

SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir 
dentro do perímetro urbano o estacionamento rotativo pago para 
veículos automotores na forma estabelecida na presente Lei:

§ 1º -  As vias públicas abrangidas pelas disposições 
desta Lei, sπo as seguintes:

 - Avenida Flores da Cunha trecho compreendido 
entre a rua Carlos Barbosa e a Alferes Rodrigo;

 - Rua Alexandre da Motta trecho compreendido en-
tre a Avenida Mauá e a Rua Venâncio Aires.

§  2º  -  Excluem-se  da  obrigaçπo  de  pagar  para  ter 
direito ao estacionamento as motocicletas e ciclomotores desde 
que estacionados em áreas especialmente delimitadas para esse 
fim.

§  3º  -  Excluem-se  das  áreas  consideradas  vagas 
rotativas aquelas destinadas a estacionamento de curta duraçπo 
assim como aquelas reservadas aos pontos dos automóveis de alu-
guel e as áreas provativas que tenham amparo em Lei.

§  4º  -  O  estacionamento  rotativo  pago  nπo  estará 
sujeito  a  controle  nos  sábados  à  tarde,  domingos  e  feriados 
obrigatórios.

§ 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as 
vias públicas obrigadas por esta Lei.

Art  2º  -  Nos  locais  de  estacionamento  rotativo  pago 
instituídos força desta Lei, o uso ficara sujeito ao pagamento 
do  preço  público  equivalente  a  0,4%  do  valor  de  referencia 
regional.

§  1º  -  O  pagamento  do  preço  fixado  no  Caput  dará 
direito ao estacionamento pelo período de 02 horas consecutivas.

§  2º - O preço público do estacionamento será reajus-
tado, por Decreto do Prefeito Municipal, automaticamente, sempre 
que  ocorrer  a  alteraçπo  do  valor  de  referência  regional, 
instituído pelo Governo Federal.

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  firmar 
contrato com a Fundaçπo Hospitalar beneficente Padre Joπo, para 
a  execuçπo  indireta  sob  forma  de  permissπo  por  um  período 
experimental  de  12  meses  renovável  por  iguais  períodos 
consecutivos enquanto convier ao Poder Público Municipal.

Art. 4º - A permissionaria ficará obrigada a cumprir todas 
as disposições contidas nesta Lei, no seu regulamento e demais 
disposições legais baixadas pelo Poder Executivo.

Art. 5º - A renda auferida pela cobrança do preço público 
instituído  pelo  artigo  2º  e  seus  parágrafos  deduzidas  as 
despesas  realizadas  exclusivamente  na  execuçπo  da  atividade 
permitida  por  esta  Lei,  será  distribuida  entre  as  seguintes 
entidades APAE, CIMCA e FUNDAÇ├O HOSPITALAR BENEFICENTE PADRE 
JO├O cedidas nesta cidade.
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§  1º  -  A  distribuiçπo  de  que  trata  o  CAPUT  será 
proporcionalmente igual para cada entidade. §  2º  -  A 
fundaçπo  hospitalar  beneficente  Padre  Joπo  ficara  obrigada  a 
apresentar  ao  gabinete  o  Prefeito  com  copia  à  Câmara  de 
Vereadores  até  o  dia  30  do  mês  seguinte  ao  da  arrecadaçπo 
balancetes  demonstrativos  completos  da  aplicaçπo  dos  recursos 
auferidos com a cobrança instituída nesta Lei.

§ 3º - Fica a aplicaçπo em qualquer tipo de operaçπo 
mercado financeiro dos recursos oriundos desta Lei.

§ 4º - As importâncias arrecadadas serπo recolhidas 
mensalmente no banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. em nome 
da Fundaçπo Hospitalar Beneficente Padre Joπo em conta especial 
com o subsídio ESTACIONAMENTO PAGO.

Art. 6º - Considera-se despesa dentre aquelas definidas no 
artigo 5º CAPUT a verba de administraçπo correspondente a 20% do 
montante  bruto  da  arrecadaçπo  a  que  fará  jus  a  entidade 
permissionaria  a  titulo  de  retribuiçπo  pelos  serviços 
administrativos prestados.

Art. 7º - Fica o Município desonerado de todo e qualquer 
encargo  decorrente   desta  Lei,  cujas  obrigações  serπo 
contratualmente  assumidas  pela  permissionaria  inclusive  por 
perdas e danos eventualmente causados a terceiros na execuçπo do 
contrato.

Art. 8º - O Poder Executivo adotara os procedimentos neces-
sários junto  ao Governo do Estado visando a fiscalizaçπo e cum-
primento das normas fixadas na presente Lei.

Art. 9º - O estacionamento rotativo pago nπo implica em 
guarda e vigilância do veiculo estacionado, mas tπo somente em 
permitir  a  permanência  e  vigilância  do  veiculo  no  local 
indicado, durante um período de tempo determinado com obediência 
das disposições contidas nesta Lei, no seu regulamento e demais 
normas baixadas pelo Poder Executivo.

Art. 10º - O Poder Executivo regulamentara a aplicaçπo da 
presente Lei, no prazo de 90 dias contados da sua publicaçπo.

Art. 11º - As despesas decorrentes da aprovaçπo desta Lei, 
correrπo  à  contar  da  dotaçπo  orçamentária  própria  do 
departamento Municipal de trânsito.

Art. 12º - Revogadas a disposições em contrário esta Lei 
entrará em vigor na data de sua públicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO EM 12 DE SETEMBRO DE 
1984.

a)SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER
Prefeito Municipal

a)LUIZ ANTONIO DA LUZ 
Secretário
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