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Lei Nº 1382/1985

DISPÕE SOBRE O ESTACIONAMENTO E
REGULAMENTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
EM VIAS PÚBLICAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1°- Será remunerado o estacionamento de veículos automotores nos
locais abaixo determinados da cidade de União da Vitória, desde que sinalizados
para tal fim:

Rua Professor Cleto, trecho compreendido entre a Av. Int. Manoel Ribas
e a rua Professora Amazilia.

Rua Dr. Carlos Cavalcanti, trecho compreendido entre a Av. Int. Manoel
Ribas e a Rua Professora Amazilia.

Art. 2º - A exploração dos serviços a que alude artigo 1° desta Lei, será
feita diretamente pela Prefeitura Municipal ou por entidades assistenciais
mediante permissão gratuita da Prefeitura Municipal.

Art. 3°- Competirá a Prefeitura a indicação dos Locais destinados ás
placas indicativas do estacionamento regulamentados bem como a sua afixação.

Art. 4° - O registro da utilização do estacionamento de que trata esta Lei
será feito através de um único cartão - horário, para o período de 1 (uma) hora.

Parágrafo Único - O preço do estacionamento para todo o período
estabelecido no cartão é único.

Art. 5° - As penalidades para os condutores de veículos que
estacionarem nas áreas a que se refere o artigo primeiro com infração ao
presente regulamento, são as previstas na legislação de transito em vigor.

§ 1°- Será considerado infrator ao presente regulamento:

a - permanecer estacionado sem portar o cartão de estacionamento;
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b - estiver com o cartão preenchido de forma incorreta, incompleta ou a
lápis;

c - portar cartão já utilizado, rasurado ou suspeito de uso indevido;

d - ultrapassar o tempo máximo permitido de estacionamento;

e - estacionar em local demarcado com faixas amarelas;

f  - estacionar fora do espaço delimitado no solo para a vaga.

§ 2 ° - a fiscalização do estacionamento regulamentado, bem como, a
autuação dos infratores serão da competência do serviço de Trânsito da Policia
Militar do Estado do Paraná.

§ 3 ° - Os veículos removidos serão liberados após satisfeitas as
exigências regulamentares vigentes;

Art. 6° - O pagamento do estacionamento será exigido nos períodos
compreendidos nos horários abaixo especificados, que obrigatoriamente
constarão de placas de -sinalização:

- dias úteis, das 08:00 ás 17:00 horas.

Parágrafo único - É livre o estacionamento nos sábados, domingos e
feriados e fora dos locais previstos nesta Lei.

Art. 7°- O executivo baixará Decreto regulamentando a cobrança e
horário para os serviços de carga e descarga.

Art. 8°- A cobrança do preço para estacionamento de veículos mão
acarretara à Prefeitura nem à Entidades Assistenciais a responsabilidade de
guardá-los ou vigia-los contra danos de qualquer natureza, furto ou roubo.

Art. 9°- Caberá ao Município de União da vitória ou a Entidade
Assistencial, gerir o produto bruto da arrecadação.

Art. 10° - O veiculo que se achar estacionado no inicio do horário previsto
no artigo 6°, deverá se submeter às normas e condições estabelecidas nesta Lei,
à partir deste momento.

Art. 11° - Os condutores de veículos estacionados nos locais e horários
previstos nesta Lei, deverão colocar painel o cartão - horário, com sua frente
voltada para o vidro do para-brisas.
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Art. 12 ° - O preço do estacionamento nas vias e logradouros públicos é
fixado em CR$ 500 (quinhentos cruzeiros), por hora.

Parágrafo Único - o valor acima fixado será reajustado à base de ORTN.

Art. 13º - É vedada a isenção do pagamento devido pelo estacionamento
nas áreas regulamentadas.

Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto neste artigo os veículos que
acompanham enterros e a ambulatórios o que não implica em direito a
estacionamento privativo.

Art. 14°- O Executivo Municipal, poderá , a qualquer tempo, excluir
quaisquer das vias públicas anunciadas no Art. 1° desta Lei incluir outras, a seu
exclusivo critério, visando a preservação do interesse público

Art. 15° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.

União da Vitória, 21 de novembro de 1985.  


