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LEI Nº 1.873, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
Insere, altera e revoga dispositivos da Lei nº 1.811, de 28 
de setembro de 2017, que instituiu o sistema de 
estacionamento rotativo pago para veículos em vias e 
logradouros públicos, e dá outras providências. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei. 
 
Art. 1º. O período máximo estabelecido no art. 2º da Lei 1.811, de 28 de setembro 
de 2017, passa a ser de até 04h (quatro horas). 
 
Art. 2º. O art. 3º da Lei 1.811, de 28 de setembro de 2017, passa a viger com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 3º. Ficam isentos do pagamento da tarifa de estacionamento rotativo os 
seguintes usuários: 
 
I - Os moradores de residências em vias públicas abrangidas pelo sistema de 
estacionamento rotativo, que não possuam garagem própria, sendo permitido o 
cadastramento de 01 (um) veículo por residência; 
II - Os veículos de empresas, ou de suas concessionárias, prestadoras de serviço 
público como água, esgoto, luz telefonia, correios, etc; 
III - Os veículos oficiais, ou a serviço, da União, dos Estados e do Município, bem 
como suas autarquias. 
IV – Pessoas portadoras de necessidades especiais, quando estacionados nas suas 
respectivas vagas.”  
 
Art. 3º. O art. 9º da Lei 1.811, de 28 de setembro de 2017, passa a viger da seguinte 
forma: 
 
“Art. 9º. O prazo máximo de estacionamento na mesma vaga será de 4h (quatro) 
horas, objetivando a ocupação e rotatividade do Sistema.” 
 
Art. 4º. O art. 11 da Lei 1.811, de 28 de setembro de 2017, passa a viger com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 11. Na hipótese de o veículo exceder o prazo de estacionamento ou incorrer 
nas irregularidades estabelecidas nesta lei, ou se o proprietário ou preposto deixar 
de pagar o valor devido, ou ainda, no caso de veículos estacionados em locais não 
autorizados, estarão sujeito às penalidades previstas nos incisos XVII, do art. 181, e 
X do art. 182, do Código de Trânsito Brasileiro.” 
 
§§ 1º, 2º, 3º e 4º - REVOGADOS 
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Art. 5º. O art. 22 da Lei 1.811, de 28 de setembro de 2017, passa a viger da 
seguinte forma: 
 
“Art. 22. Após a alocação da vaga será garantido ao usuário do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Pago uma tolerância diária e inacumulável de 15 (quinze) 
minutos para o início da cobrança.” 
 
Art. 6º. Fica inserido o art. 23 na Lei 1.811, de 28 de setembro de 2017, com a 
seguinte redação: 
 
“Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.”  
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado, 30 de setembro de 2019. 

 
 
 

EDUARDO LIMA VASCONCELOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

CARLOS CASTILHO SANTOS SILVA 
Superintendente Municipal de Trânsito e Transportes 
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