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Relatório de Vistoria 
 
Fiscalização de Acompanhamento, implantação da Zona Azul 
 

Foi realizada no dia 21 de março de 2019 fiscalização nas vias abrangidas 

pelo Rotativo Porto Ferreira, a fiscalização teve por objetivo, acompanhar a 

implantação do sistema de estacionamento rotativo pago, na região central da 

cidade, levando em consideração o projeto básico de implantação e informações 

prestadas pela concessionária. 

1 – Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo: 

O Registro foi realizado no dia 18 de dezembro de 2018, dentro do prazo 

estipulado. 

2 – Projeto e escopo das placas e materiais necessários a implantação: 

O projeto foi apresentado e aceito pela seção de mobilidade urbana que 

informou a ARMPF no dia 01 de março de 2019. 

3 – Autorização da concedente para início da implantação da sinalização 

horizontal e vertical: 

A autorização para implantação é de responsabilidade da PMPF, 

especificamente da Seção de Mobilidade Urbana, solicitamos informação da 

anuência da Seção de Mobilidade Urbana, através de e-mail enviado no dia 25 de 

março de 2019. 

4 – Aquisição de postes, placas, adesivos e tintas: 

A concessionária informou que foram realizadas as aquisições no dia 07 de 

fevereiro de 2019, dentro do prazo estipulado. 

5 – Implantação da sinalização horizontal e vertical: 

A pré-marcação horizontal teve início em 20 de fevereiro de 2019, porém, 

até momento não foi finalizada. A sinalização vertical não teve início. 

6 – A reforma da central de atendimento deve início em 22 de fevereiro de 

2019 e, aparentemente foi finalizada (parte externa),  a solicitação de alvará e 

vistoria do corpo de bombeiros, foi solicitada em 25 de fevereiro de 2019. 
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7 – No momento da fiscalização a Central de Atendimento não estava 

operando, o início previsto para a operação da central era em 11 de fevereiro de 

2019. 

8 – Aquisição e compra de equipamentos (POS, PDA, Impressoras, 

smartphone e parquímetros): 

A concessionaria informou que os equipamentos (exceto os parquímetros) 

encontram-se em estoque. Os parquímetros serão entregues no dia 28 de março 

de 2019.] 

9 – Definição das áreas a serem instalados os parquímetros: 

A Seção de Mobilidade Urbana, deve anuir os locais indicados pela 

concessionária, até o momento não foram enviados a ARMPF a definição do local, 

foi enviado e-mail para a Seção de Mobilidade Urbana, solicitando informações 

referentes a anuência. 

10 – Implantação do software de gestão e teste dos equipamentos (POS, 

PDA, Impressoras, smartphone e parquímetros): 

A concessionária não apresentou informações sobre o início da implantação 

do software. 

11 – Pareamento e montagem dos equipamentos (POS, PDA, Impressoras, 

smartphone e parquímetros): 

A concessionária não apresentou informações sobre o início da implantação 

do software. 

12 – Aprovação do material de divulgação: 

Foi encaminho pela concessionária o material de divulgação, que será 

disponibilizada na cidade, a ARMPF solicitará algumas alterações no material. 

13 – Contratação de meios de comunicação para divulgação: 

Foi informado pela concessionária a contratação de meios de comunicação 

(jornal e rádio), contudo, não foi apresentado contratos ou documentos que 

comprovem a contratação. 

14 – Distribuição do material impresso e divulgação nos meios de 

comunicação: 
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O início para a distribuição impressa e divulgação nos meios de 

comunicação está prevista para 26 de março de 2019. 

  Constatamos que apenas nas ruas, Rua Cel. Procópio de Carvalho, Rua 

Dona Balbina e Rua Cel. João Procópio, a sinalização horizontal foi executada, nas 

demais vias que irão abranger o sistema foram executadas apenas as pré-

marcações. 

A Central de Atendimento, encontrava-se fechada. 

 
Rua João Miranda Salgueiro 

 
Rua Dr. Carlindo Valeriani 

 
Rua Francisco Prado 

 
Central de Atendimento 

 

É o relatório. 

 

Porto Ferreira 25 de março de 2019. 

 

 

 

 

Wendel Ederson Marcelino dos Santos Cremonezi 
Analista Regulador 
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