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PROJETO DE LEI Nº ___ / 2019. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
fornecedores responsáveis pela prestação 
do serviço de estacionamento e guarda de 
veículos, a título oneroso, de implementar 
um sistema de detecção e sinalização 
diante da vaga de estacionamento, para 
indicar aos consumidores o número de 
vagas disponíveis em tempo real. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º Ficam os fornecedores responsáveis pela prestação do serviço de 
estacionamento e guarda de veículos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 
título oneroso, cujo estabelecimento disponibilize mais de 500 (quinhentas) vagas, 
obrigados a implementar um sistema de detecção e sinalização diante da vaga de 
estacionamento, para indicar aos consumidores o número de vagas disponíveis em 
tempo real. 
 
Parágrafo único. O sistema de detecção e sinalização, referido no caput do artigo, 
deve contar com painéis que informem a quantidade de vagas disponíveis em tempo 
real, em cada pavimento, sensores posicionados sobre cada vaga para identificar o 
preenchimento pelo veículo, e luzes posicionadas sobre cada vaga para possibilitar 
a ciência inequívoca por outros motoristas. 
 
Art. 2º A implementação do sistema de detecção e sinalização de vagas disponíveis 
em estacionamentos privados e remunerados, além de proporcionar maior conforto, 
segurança e comodidade aos consumidores, visa reduzir o tempo dispendido pelo 
consumidor para a localização de vaga disponível nas dependências do 
estabelecimento. 
 
Art. 3º O sistema de detecção e sinalização de vagas, referido no art. 1o, deve 
contar com luzes em coloração diferenciada para as vagas reservadas a pessoas 
idosas e portadoras de deficiência, garantindo-se ampla acessibilidade. 
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Art. 4º A inobservância do disposto no art. 1º constituirá prática infrativa à Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, 
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, 
antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza 
cível, penal e das definidas em normas específicas: 
 
I - multa, no valor de 200 (duzentos) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs; 
 
II - suspensão temporária de atividade; 
 
III - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 
 
IV - interdição total ou parcial do estabelecimento. 
 
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo 
Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – PROCON/ES ou pelo PROCON do 
Município em que o fornecedor for estabelecido, na forma da legislação vigente. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Sala das Sessões, 01 de abril de 2019. 
 
 
 

Fabrício Gandini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 
 
O consumidor é constantemente submetido, nos estacionamentos privados 
estabelecidos no estado do Espírito Santo, a longas e movimentadas filas em busca 
de uma vaga disponível de estacionamento, mesmo após efetuar a regular 
contratação do serviço com a passagem pela cancela e retirada do ticket, sendo 
iniciado o cômputo do tempo de cobrança. 
 
Muitas vezes, as longas filas formadas acabam por prejudicar o próprio trânsito nas 
redondezas do estabelecimento, pois o consumidor acaba perdendo muito tempo no 
interior do estacionamento, sem sequer conseguir localizar uma vaga disponível. 
 
Sendo assim, a implementação de um sistema de presença para o controle e 
automação dos estacionamentos tem por objetivo diminuir o tempo de procura por 
vagas disponíveis, além de organizar o fluxo de maneira prática e eficaz. 
 
O sistema de presença em estacionamentos informa o número de vagas disponíveis 
em tempo real, o que demonstra respeito ao bem-estar dos consumidores, que 
remuneram o serviço por meio de pagamento. 
 
Pela referida proposta apresentada, o sistema de detecção e sinalização deve 
contar com painéis que informem a quantidade de vagas disponíveis em tempo real, 
em cada pavimento, sensores posicionados sobre cada vaga para identificar o 
preenchimento pelo veículo, e luzes posicionadas sobre cada vaga para possibilitar 
a ciência inequívoca por outros motoristas. 
 
Assim, a implementação do sistema de detecção e sinalização de vagas disponíveis 
em estacionamentos privados e remunerados, além de proporcionar maior conforto, 
segurança e comodidade aos consumidores, visa reduzir o tempo dispendido pelo 
consumidor para a localização de vaga disponível nas dependências do 
estabelecimento. 
 
Ademais, o sistema de detecção e sinalização de vagas deve contar com luzes em 
coloração diferenciada para as vagas reservadas a pessoas idosas e portadoras de 
deficiência, garantindo-se ampla acessibilidade. 
 
A título de exemplificação, um sensor fica posicionado sobre cada vaga e, sempre 
que identifica que um carro preencheu o espaço, aciona uma luz vermelha que pode 
ser vista de longe pelos outros motoristas. Neste mesmo instante, uma vaga é 
“subtraída” dos painéis localizados nas entradas e acessos do estacionamento. 
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Quando o veículo sai da vaga e ela fica vazia, por outro lado, o sensor aciona uma 
luz verde. 
 
Desta forma, o motorista que está em busca de uma vaga, portanto, pode se orientar 
tanto pelos painéis como pelas luzes, facilitando a visualização das vagas 
disponíveis, sem a necessidade do consumidor ir até o local para verificar se é 
possível estacionar em determinado lugar. 
 
Vale destacar que, além de reduzir o congestionamento, o sistema de presença em 
estacionamento reduz a necessidade de contratar profissionais para organizar o 
fluxo dentro do local e indicar o caminho aos motoristas. Trata-se de um 
equipamento que traz benefícios tanto para clientes como para a administração do 
estacionamento. 
 
Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 
contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 

Identificador: 370033003600390031003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-04-01T17:33:01-0300




