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DECRETO Nº. 119, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019 

             

“Cria o “AI – Aviso de Irregularidade” no 

Estacionamento Rotativo pago de veículos, 

denominado “ZONA AZUL”, no Município de 

Valença-RJ, determinando normas e 

procedimentos para a emissão dos mesmos a 

veículos estacionados em desacordo com o 

regulamento do Sistema Rotativo e o Código de 

Transito Brasileiro.” 

    

              LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  

 

Considerando os termos do art. 4º, caput, da Lei Municipal nº. 2.993, de 19 de outubro de 

2017, que “DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DE VEÍCULOS, 

DENOMINADO “ZONA AZUL”, NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,” 

publicada no Boletim Oficial, Edição Nº. 904, de 26/10/2017; 

 

Considerando o Decreto nº. 191, de 11 de Dezembro de 2018, que “Regulamenta o 

Sistema de Estacionamento Rotativo pago de veículos, denominado “ZONA AZUL” em vias e 

logradouro públicos do Município de Valença, e dá outras providências” c/c o Decreto nº. 56, de 

07 de Junho de 2019 c/c Decreto nº. 71, de 08 de Julho de 2019; 

 

     

DECRETA 

 

 

                Art. 1º. Como meio de fiscalização do estacionamento rotativo, a empresa 

concessionária por delegação do Município, às suas expensas, através de seus os(as) 

orientadores(as) e/ou supervisores(as), deverá notificar o usuário que infringir o regulamento do  
Sistema de Estacionamento Rotativo pago de veículos, denominado “ZONA AZUL”,  e o Código 

de Trânsito Brasileiro, por meio do AI-Aviso de Irregularidade, que será afixado no para-brisa do 

veículo, para que regularize sua situação. 

 

                §1º. Os proprietários e/ou condutores de veículos estacionados em desacordo com o 

regulamento do Sistema de Estacionamento Rotativo e o Código de Trânsito Brasileiro, e que 

tenham sido notificados de tal situação, através do AI-Aviso de Irregularidade, terão prazo de 02 

(dois) dias úteis, contados da sua emissão, para proceder à regularização do Aviso de 

Irregularidade, devendo conduzir-se diretamente à Central de Atendimento da concessionária. 

 

               §2º. Os proprietários e/ou condutores de veículos notificados através do Aviso de 

Irregularidade poderão proceder a sua regularização, no prazo previsto no parágrafo anterior, 

mediante pagamento do valor corresponde a 10 (dez) horas de estacionamento. 

 

               §3º. O Aviso de Irregularidade será assinado pelo Fiscal do Estacionamento Rotativo, que 

após constatada a irregularidade entrará em contato com a Guarda Municipal, que deverá 

comparecer in loco ao local, para constatação da infração e assinatura do AI. 

 

               § 4º. Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo 1º, deste artigo, sem que o 

proprietário tenha regularizado sua situação, será lavrado pela Guarda Municipal o Auto de 

Infração de Trânsito. 

 

                § 5º. O Auto de Infração, será lavrado na forma do artigo 181, inciso XVII, da Lei Federal 

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - CTB, estando o proprietário ou condutor, ainda, sujeito a 

outras penalidades e medidas administrativas nele previstas. 
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               § 6º. A lavratura do Auto de Infração poderá ser efetuada diretamente pelo município ou 

por instituição por ele delegada mediante convênio.  

 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 07 de outubro de 2019. 

 

 

 

         Luiz Fernando Furtado da Graça 

           Prefeito  

 

Boletim Oficial 1119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


