


Lei Fed. 13.146 – Lei da Inclusão-

alterou CTB

• Altera artigo 2° do CTB: incluiu as vias e 

áreas de estacionamento de 

estabelecimentos privados de uso coletivo.



Lei  Federal  13.281  de  04/05/16
Alterou a Lei 13.146, alterando CTB

Vigor novembro de 2016

• Altera art. 24, inc. VI:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos

municípios, no âmbito de sua circunscrição:

VI - executar fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações

de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar, e

aplicar as medidas administrativas cabíveis por às infrações de

circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no

exercício regular do Poder de Policia de Trânsito; notificando os

infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais

atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo,

somente para infrações de vagas reservadas em

estacionamentos.



Lei Fed. 13.281 de  04 /05/16
Alterou a Lei 13.146, alterando CTB

• Acrescenta  art . 181,  inc.  XX

XX – nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos,

sem credencial que comprove tal condição:

Infração - gravíssima

Penalidade - multa

Medida administrativa - remoção do veículo



Lei Federal 13.281

• Altera art. 80 acrescentado o §3º

§3º A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias 

internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades 

autônomas e nas vias e  áreas de estacionamento de 

estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu proprietário.

Comentário: A expressão instalação compreende elaboração de 

projeto, instalação e manutenção. CET aprova projeto e certifica 

que o mesmo foi executado corretamente.



Ações Imediatas 

FISCALIZAÇÃO

Das infrações referentes ao uso de vagas para Deficiente Físico 

e Idoso.

CONCEITO ADOTADO:

Áreas de estacionamento de estabelecimentos  privados de 

uso coletivo: os estacionamentos de propriedade particular de 

uso não residencial, abertos à população permanente e flutuante 

da edificação mediante pagamento ou não. 



Ações – Curto Prazo

• Atender demanda atual:

MP refere-se a fiscalização de shoppings e supermercados 

classificados como NR-3 – Não Residencial – categoria 3.



Fiscalização de shoppings e supermercados 

NR-3 – Não Residencial – categoria 3

• Serão fiscalizados os locais onde ocorrer  acionamento pelo 

estabelecimento ou munícipe através do Fone 1188 e demais 

canais de comunicação.

• No caso de constatação pelo agente de sinalização inexistente ou 

irregular, não deve ser lavrada a autuação, devendo ser informado 

ao órgão competente (SEL ou Subprefeitura).

• A entrada do agente deve ser autorizada pelo estabelecimento.

Agente não pode entrar sem autorização.

Devem ser feitas negociações.

• Recomenda-se a realização de campanhas de divulgação pelos 

estabelecimentos.



• Nas entradas dos estacionamentos:

Faixa e Banner de vinil

Folders para usuários do estabelecimento

• Nas vagas:

Banners por conjunto de vagas DEF. FÍSICO ou Idoso.

• No veículo Infrator: 

Flyers para veículo infrator DEF. FÍSICO ou Idoso.

• Outros meios: jornais do estabelecimento, adesivos nos elevadores 

ou banners junto as escadas de acesso,  etc.

Material de Divulgação



Dimensões: 6,0m x 0,70m 

Entradas e acessos  

Faixa de Vinil - Propostas



Entradas e acessos  

Dimensões: 0,70m x 1,40m



Entradas e acessos  

Folder - Proposta

Dimensões:  Formato A5 - uma dobra



BANNER – Conjunto de Vagas 

DEFICIENTE FÍSICO - Proposta

Dimensões: 0,40m x 0,80m



BANNER – Conjunto de Vagas IDOSO

Proposta

Dimensões: 0,40m x 0,80m



Flyer – Veículo Infrator - IDOSO

Proposta

Dimensões: 7,0cm x 21,0cm



Flyer – Veículo Infrator – Def. Físico

Proposta

Dimensões: 7,0cm x 21,0cm



Exigências para fiscalização

• As vagas devem  atender  a sinalização estabelecida no  

Manual de Sinalização Urbana – MSU – Volume 10 -

Regulamentação de Estacionamento e Parada – Parte 12 –

Sinalização de Vagas Reservadas.

Disponível no sítio eletrônico:

http://www.cetsp.com.br/consultas/publicacoes/manuais-de-

sinalizacao-urbana.aspx



Sinalização – por conjunto de vagas

• Sin. Vertical:

Vaga sinalizada com a placa contendo o sinal R- 6b –

“Estacionamento Regulamentado” para o conjunto de vagas

(Diâmetro mínimo do sinal 40cm)

• Sin. Horizontal: 

- Linha branca: Delimitação da vaga com a marca de 

estacionamento regulamentado (linha branca) 

acompanhado da Legenda ou Símbolo Idoso  ou do Símbolo 

Deficiente Físico.

- Marca de canalização em vaga destinada a Def. Físico

- Vaga Numerada: Para caracterizar o local da infração toda 

vaga deve ser numerada e apresentar numeração sequencial, 

para o estabelecimento.



Sinalização Vertical

• Estar em local visível

• Propostas de fixação: Coluna, Parede, Teto/Viga, Poste Próprio



Sinalização de vaga IDOSO

• Deve ser acompanhada de Sinalização Horizontal

• Legenda Idoso por vaga e numeração da vaga

R-6b-78h

R-6b-78



IDOSO

Sinalização fixada na coluna

Sinalização fixada na parede



IDOSO

Sinalização fixada no teto

Sinalização fixada no P.P.



R-6bDF-10h

R-6bDF-10

DEFICIENTE FÍSICO
• Deve ser acompanhada de Sinalização Horizontal

• Símbolo Def. Físico por vaga e numeração da vaga



DEFICIENTE FÍSICO

Sinalização fixada na coluna

Sinalização fixada na parede



DEFICIENTE FÍSICO

Sinalização fixada no teto

Sinalização fixada no P.P.



Projeto

• O projeto deve ser feito pelo estabelecimento conforme critérios 

estabelecidos pelo DSV/CET

• Sempre deve ser cadastrado e aprovado pelo DSV/CET –

exigência do artigo 90, § 1° do CTB.

• A aprovação e cadastramento do projeto deve ser feita pela 

Gerência de Estacionamento – CET/GES 


