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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

DECRETO N° 3.496

SÚMULA: “Regulamenta o Estacionamento Rotativo Regulamentado Pago–ESTAR, 
denominado Zona Azul, em vias e logradouros públicos no perímetro central do Município 
de Palmas/PR”.
O Prefeito Municipal de Palmas, Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelos artigos 87, incisos II e IV e 99 alínea “o”, 
da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o disposto no art. 24, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 
Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1987, que estabelece que competem aos órgãos 
executivos de trânsito dos municípios, a implantação, manutenção e operação do sistema 
de estacionamento rotativo pago;
CONSIDERANDO o dispositivo no art. 24, inciso VI; art.181, inciso VIII; art. 280, parágrafo 
3º; Art. 281, parágrafo único do inciso I da Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos procedimentos de operação, 
controle e fiscalização do trânsito de pessoas, veículos automotores em todo o território 
do Município de Palmas, Estado do Paraná;
CONSIDERANDO que a implantação do Estacionamento Rotativo Regulamentado Pago 
“EstaR” vem democratizar o acesso às vagas de estacionamento, permitindo um melhor 
fluxo de trânsito nas vias com maior aglutinação de veículos; resolve, - DECRETAR
Art. 1º. Para fins deste Decreto, denomina-se como “Zona Azul” toda área em logradouro 
público devidamente sinalizada como Estacionamento Rotativo Regulamentado Pago – 
EstaR, dentro do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei Municipal nº 2292, 
de 26 de abril de 2015.
Art. 2º. Fica determinada a área de abrangência do EstaR, Zona Azul, da seguinte forma: 
Av. Cel. José Osório, Rua Bispo Dom Carlos, Rua Dr. Bernardo Ribeiro Vianna, Rua 
Augusto Guimarães e Rua Rafael Ribas, bem como todas as transversais, do espaço 
compreendido entre as ruas Cel. Alípio José do Nascimento e Souza e Rua Marechal 
Floriano Peixoto.
§ 1º As áreas de estacionamento rotativo pago poderão ser ampliadas e/ou remanejadas, 
através de Decreto do Poder Executivo, de acordo com as necessidades técnicas de 
tráfego local, a critério do Departamento Municipal de Trânsito.
§ 2º No caso de realização de eventos de grande porte no Município de Palmas/PR, 
visando a garantia da organização do evento, o Poder Executivo, por Decreto, poderá 
determinar, em caráter excepcional e transitório, áreas onde será cobrado ou isentado o 
estacionamento rotativo, consoante valores previstos neste Decreto.
Art. 3º. O funcionamento do EstaR dar-se-á das 09:00h as 12:00 e das 13:30h as 17:30h, 
durante os dias úteis, e das 09:00h as 12:00h aos sábados.
Parágrafo único. Nos domingos e feriados não haverá cobrança e nem limitação 
do tempo de utilização dos estacionamentos situados na Área Azul, senão em 
situações excepcionais, devidamente justificadas, a critério da Administração Pública, 
regulamentado por decreto.
Art. 4º. O uso das vagas caberá, tão somente, a veículos automotores de passageiros e a 
veículos de carga para até 3,5 toneladas.
§ 1° A atividade de carga e descarga, com utilização de veículos de capacidade acima 
de 3,5 toneladas será permitida entre às 17h30min e às 09h00min, sábado após as 
12h00min, e domingos e feriados em qualquer horário.
§ 2° Para as atividades de carga e descarga de materiais de construção, concreto, 
mudanças e outros casos excepcionais, ainda que ultrapasse a capacidade de carga 
mencionada no parágrafo anterior, poderá ser realizada nas áreas de estacionamento 
existentes mediante autorização especial, a critério do Departamento de Trânsito, 
observando o seguinte:
I–a autorização de que trata o parágrafo segundo deverá ser solicitada pela parte 
interessada, por escrito, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, especificando o 
horário e o local a ser utilizado;
II–a autorização especial não libera o veículo do pagamento do preço do estacionamento 
público, podendo, contudo, exceder o período máximo de permanência estipulado, de 
acordo com a necessidade do serviço a ser realizado, devendo constar o período na 
autorização especial;
III–a autorização especial deverá, obrigatoriamente, ser afixada no painel do veículo.
Art. 5º. O usuário da Zona Azul, ficará sujeito ao pagamento da Taxa correspondente, ao 
período de:
I–01 (uma) hora.
§ 1º A Taxa para o período mencionado neste artigo será fixada no valor de R$ 2,00 (dois 
reais).
§ 2º A permanência do condutor ou de passageiro no interior do veículo, em vaga 
destinada ao sistema Zona Azul, não desobriga o pagamento da Taxa correspondente.
§ 3º O período máximo de estacionamento contínuo numa mesma vaga será de duas 
horas, vedada a sua prorrogação, bastando o condutor manter tantos quantos cartões 
forem necessários para o período estacionado. É obrigatória a retirada do veículo após o 
término do período de duas horas na mesma vaga, ficando o infrator sujeito às penalidades 
previstas no art. 181, inc. XVII da Lei Federal nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 6º. Nos locais definidos e devidamente sinalizados pelo Departamento Palmense de 
Trânsito–DEPALTRAN, em consonância com a Resolução º 302, de 18 de dezembro de 
2008, serão implantadas vagas de Curta Duração onde o estacionamento estará isento 
de pagamento, podendo permanecer estacionado pelo tempo máximo de 15 (quinze) 
minutos, com pisca alerta ligado, após o qual estará o usuário sujeito às penalidades 
e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro–CTB, sem aviso 
prévio.
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Art. 7º. A aquisição do cartão para utilização do sistema Zona Azul disposto neste Decreto 
poderá ser feita através de:
I–Pontos de venda credenciados.
II–Centro de Atendimento ao Cidadão, na praça Bom Jesus;
III–Departamento Palmense de Trânsito–DEPALTRAN;
IV–Qualquer nova metodologia devidamente homologada pela Municipalidade.
Art. 8º. O sistema Zona Azul funcionará nos dias e horários conforme sinalização de 
regulamentação de estacionamento do local.
§ 1º A exceção destes dias e horários, o uso do espaço destinado à Zona Azul é isento 
de pagamento de Taxa.
§ 2º Excetuam-se do disposto neste artigo os feriados, quando o uso do espaço destinado 
à Zona Azul também estará isento de pagamento de Taxa.
§ 3º Cabe à Municipalidade executar projeto e sinalização vertical e horizontal nos locais 
pré-estabelecidos pelo Departamento Palmense de Trânsito – DEPALTRAN.
Art. 9º. Constitui infração ao sistema de Estacionamento Rotativo Regulamentado Pago, 
passível de notificação de irregularidade, a ação:
I–estacionar o veículo nas áreas regulamentadas sem a apresentação do cartão de 
estacionamento, o qual deverá estar afixado no painel de forma visível no interior do 
veículo;
II–utilizar o cartão de estacionamento de forma incorreta, contrariando as instruções nele 
inseridas;
II–ultrapassar o tempo máximo de estacionamento na mesma vaga estabelecido por meio 
das placas de regulamentação;
IV–trocar o cartão de estacionamento depois de expirado o tempo regular para 
permanência na mesma vaga;
V–colocar o cartão de estacionamento na parte externa do veículo;
VI–estacionar fora do espaço delimitado para a vaga, nos casos específicos.
Parágrafo único. A notificação de irregularidade dar-se-á através da emissão do Aviso de 
Irregularidade.
Art. 10. Os proprietários e/ou condutor infrator de veículos estacionados em desacordo 
com este Decreto, e que tenham sido notificados, através do Aviso de Irregularidade, 
independente do Município de licenciamento do veículo, poderão regularizar a situação 
mediante o pagamento de Taxa de Regularização.
§ 1º A Taxa de Regularização corresponderá a R$ 10,00 (dez reais);
§ 2º Deve constar, obrigatoriamente, no aviso de irregularidade, no mínimo:
I–Número do aviso de irregularidade;
II–Data, hora e local da irregularidade;
III–Motivo da irregularidade;
IV–Dados do veículo;
V–Identificação do agente da autoridade de trânsito.
Art. 11. Os usuários notificados por irregularidade terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
iniciando a contagem no primeiro dia útil subsequente ao estacionamento irregular, para 
efetuar a retirada da Taxa de Regularização junto ao Centro de Atendimento ao Cidadão, 
na Praça Bom Jesus, no Departamento Palmense de Trânsito ou no Departamento de 
Tributação, no horário regimental da prefeitura.
Parágrafo único. Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo, sem a devida 
regularização, a notificação de irregularidade será convertida em multa por infração à 
legislação trânsito, cujo lançamento, para efeito de cobrança, será efetuado de acordo 
com o inciso XVII, do art. 181, do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 12. Para efeitos desse Decreto, e de acordo com o Anexo I do Código de Trânsito 
Brasileiro–CTB, considerar-se-á estacionamento a imobilização de veículo por tempo 
superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.
Art. 13. Será concedida a isenção no pagamento do sistema Zona Azul para:
I–motocicletas, que deverão estacionar em locais previamente estabelecidos para esse 
tipo de veículo;
II–veículos a serviço dos Poderes Executivo ou Legislativo do Município, do Estado ou 
da União;
III–veículos militares, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
IV–veículos do Corpo de Bombeiros;
V–ambulâncias;
VI–veículos de empresas públicas prestadoras de serviços essenciais, ou por ela 
credenciadas, quando em serviço na via e devidamente sinalizados;
VII–veículos licenciados como carro de aluguel (táxi) quando em serviço, na vaga a ele 
destinada;
§ 1º Para efeitos deste artigo:
I–entende-se por veículo a serviço dos Poderes Executivo ou Legislativo do Município, 
do Estado ou da União aquele pertencente a um destes Poderes, registrado nos órgãos 
de trânsito na categoria “oficial”, com placas brancas, nos termos do Código de Trânsito 
Brasileiro e Resolução n.º 231/2007-CONTRAN.
II–será considerado veículo de empresa pública prestadora de serviço essencial, os 
veículos definidos pela Resolução nº 268, de 15 de fevereiro de 2008, do Conselho 
Nacional de Trânsito.
Art. 14. O interessado em utilizar o espaço reservado à Zona Azul para qualquer 
outra finalidade adversa à sua finalidade deverá solicitar prévia autorização junto ao 
DEPALTRAN.
§ 1º Serão considerados para eventual autorização os seguintes eventos:
I–instalação de equipamento para fins de obra civil em áreas particulares lindeiras ao 
estacionamento rotativo;
II–patrolamento de caminhões, betoneiras, guindastes, andaimes e outros equipamentos 
semelhantes, exclusivamente para fins de atividades específicas em espaços lindeiros ao 
estacionamento rotativo;
III–realização de eventos que possam abranger o espaço reservado ao estacionamento 
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rotativo;
IV–instalação de caçamba para remoção de entulho.
§ 2º A requisição de utilização de caçamba para remoção de entulho deverá ser 
protocolada junto a Divisão de Tributação, a qual emitirá Guia de Arrecadação Municipal 
no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para cada dia de utilização do serviço, limitando 
a 03 (três) dias ininterruptos, não havendo possibilidade de prorrogação.
§ 3º Após a quitação, o interessado deverá solicitar a Autorização, apresentando a Guia 
de Arrecadação Municipal paga, junto ao Departamento de Trânsito, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias úteis.
§ 4º Caberá ao DEPALTRAN, análise do pedido e expedição de autorização.
§ 5º No caso de descumprimento do disposto neste artigo, o responsável pela solicitação 
deverá recolher aos cofres públicos, para cada hora excedente ao período autorizado, o 
valor correspondente ao preço cobrado pelo estacionamento rotativo, multiplicado por 10 
(dez), não podendo exceder ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 6º O pagamento do valor estabelecido no parágrafo anterior não isentará o responsável 
pela solicitação de receber demais sanções previstas nas legislações vigentes.
§ 7º No caso de exceder ao prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, serão 
adotadas de imediato todas as medidas cabíveis para desobstrução do espaço ora 
ocupado.
Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão Executivo de Trânsito no Município 
de Palmas–DEPALTRAN, o qual poderá expedir determinações gerais ou especiais de 
natureza complementar a este regulamento, mediante homologação do Chefe do Poder 
Executivo Municipal.
Art. 16. As atividades de implantação, planejamento, gerenciamento e fiscalização do 
serviço de que trata este Decreto serão exercidas pelo Departamento Palmense de 
Trânsito.
Art. 17. À Municipalidade não caberá qualquer responsabilidade por acidentes, danos, 
furtos ou prejuízos de qualquer natureza que os veículos ou usuários venham a sofrer nos 
locais destinados à Zona Azul.
Art. 18. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palmas, Paraná, em 05 de dezembro de 2018.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
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