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Relatório de Vistoria 029/2022  

Local da Vistoria: Av. Antônio Penedo e ruas 
Batista Fluminense, Dr. Raulino de Oliveira e 
Velha Juliana – Setor V 02 - Área Verde 

Data da Vistoria: 
29/07/2022 

Contrato nº 268 – 2019 
Empresa: Estacionamento Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA                                                    

A Diretoria de Regulação III  

 

Em vistoria realizada no dia 29/07/2022 a equipe técnica esteve em campo a fim 

de verificar as condições das sinalizações horizontais e verticais, placas com a 

numeração das vagas de autos e motos, parquímetros, quantitativo de vagas de 

idosos e deficientes, monitores e estabelecimentos de venda do Estacionamento 

Rotativo Público Pago de Cachoeiro de Itapemirim – Cachoeiro Digital. 

Visitamos a avenida Antônio Penedo e as ruas Batista Fluminense, Dr. Raulino 

de Oliveira e Velha Juliana pertencentes ao setor V 02 da área verde do 

estacionamento rotativo. Nos locais percorridos foram identificadas avarias 

causadas pelo tempo ou por obras ocorridas nos arruamentos anteriormente 

citados no presente relatório. Segue abaixo a descrição do que verificamos em 

cada via: 

 

Avenida Antônio Penedo:  

Nessa avenida notamos que há 16 (dezesseis) vagas de estacionamento rotativo 

para automóveis do lado direito da via, do número 1346 ao 1361, no sentido 

centro para o bairro, e um bolsão de motos 12 (doze) vagas, do número 1364 ao 

1375, no mesmo sentido anteriormente descrito. A sinalização vertical está em 

boas condições tanto nas vagas de autos quanto nas de motos, mas a 

sinalização horizontal das vagas de automóveis necessita de reparos. 

Verificamos que as placas com o número de identificação das vagas nº 1346, 

1347, 1372 e 1375 estão quebradas e de nº 1358 não está afixada. Os usuários 

podem realizar o pagamento pelo serviço de estacionamento rotativo público 

nessa via no ponto de venda no estabelecimento comercial Malharia Helena, 

localizado na avenida em questão. Foi efetuada medição através do Google 

Maps – Serviço de Pesquisa e Visualização de Mapas da Terra do Website da 

Google e constatou-se que devido à localização do ponto de venda os usuários 

não precisam se deslocar mais que 200 (duzentos) metros das vagas para 

aquisição do crédito, sendo cumprido o que determina a cláusula XI, subcláusula 

11.9. do Contrato nº 268/2019. Não havia monitores de atendimento da 

concessionária na avenida Antônio Penedo no momento da vistoria.   

Segue abaixo o registro fotográfico realizado na avenida Antônio Penedo:  
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Foto 01: Sinalização horizontal necessitando de reparos.   

 
Foto 02: Sinalização horizontal necessitando de reparos.   

 
Foto 03: Sinalização horizontal necessitando de reparos.   
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Foto 04: Sinalização horizontal necessitando de reparos.   

 
Foto 05: Bolsão de motos.  

 
Foto 06: Sinalizações do bolsão de motos.  
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Foto 07: Placas contendo número de identificação das vagas quebradas.  

  

Foto 08: Placas contendo número de identificação das vagas quebradas. 

 
Foto 09: Placa não afixada. 

 

 

Rua Batista Fluminense:  

Nesse arruamento verificamos que há 11 (onze) vagas de estacionamento 

rotativo para automóveis, do número 1494 ao 1504, do lado esquerdo da via, no 

sentido centro para o bairro. A sinalização vertical, horizontal, bem como as 

placas contendo o número de identificação das vagas estão em ótimas 

condições. Os usuários podem realizar o pagamento pelo serviço de 
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estacionamento rotativo público na referida rua no estabelecimento comercial 

Luzytur Viagens Turismo, localizado na rua Costa Pereira. Foi efetuada medição 

através do Google Maps – Serviço de Pesquisa e Visualização de Mapas da 

Terra do Website da Google e constatou-se que devido à localização do ponto 

de venda os usuários não precisam se deslocar mais que 200 (duzentos) metros 

das vagas para aquisição do crédito, sendo cumprido o que determina a cláusula 

XI, subcláusula 11.9. do Contrato nº 268/2019. Não havia monitores de 

atendimento da concessionária na rua Batista Fluminense no momento da 

vistoria.   

Segue abaixo o registro fotográfico realizado na rua Batista Fluminense: 

 
Foto 10: Sinalizações horizontal e vertical. 

 
Foto 11: Sinalização horizontal em boas condições.  
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Foto 12: Sinalização horizontal em boas condições. 

 
Foto 13: Sinalização horizontal em boas condições. 

 

Rua Velha Juliana:  

Nessa rua notamos que há 03 (três) vagas de estacionamento rotativo para 

autos, do lado esquerdo da via, no sentido centro para o bairro. Somente uma 

vaga está com placa de identificação, nº 1492, as demais não estão afixadas. 

Observamos que não há sinalização vertical na via e a sinalização horizontal de 

duas vagas está parte pintada de cor branca e parte em amarelo, é necessário 

realizar os devidos acertos. Os usuários podem realizar o pagamento pelo 

serviço de estacionamento rotativo público na rua em questão no parquímetro 

11 (PA 11), localizado na Praça Mauro Toledo Machado. Foi efetuada medição 

através do Google Maps – Serviço de Pesquisa e Visualização de Mapas da 

Terra do Website da Google e constatou-se que devido à localização dos pontos 

de venda os usuários não precisam se deslocar mais que 200 (duzentos) metros 

das vagas para aquisição do crédito, sendo cumprido o que determina a cláusula 
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XI, subcláusula 11.9. do Contrato nº 268/2019. Não havia monitores de 

atendimento da concessionária na rua Velha Juliana no momento da vistoria.  

Segue abaixo o registro fotográfico realizado na rua Velha Juliana: 

 
Foto 14: Sinalização somente horizontal.  

 
Foto 15: Sinalização somente horizontal. 

 
Foto 16: Sinalização necessitando de reparos.  
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Foto 17: Sinalização necessitando de reparos. 

 
Foto 18: Única placa com número de identificação da vaga devidamente 

instalada.  

 
Foto 19: Placa com número de identificação da vaga não afixada.  
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Rua Dr. Raulino de Oliveira: 

Nessa rua observamos que há 26 (vinte e seis) vagas de estacionamento rotativo 

para automóveis, do número 1505 ao 1531, do lado direito da via, no sentido 

centro para o bairro. A sinalização vertical está em boas condições, mas a 

sinalização horizontal necessita de reparos. As placas contendo o número de 

identificação das vagas nº 1505, 1509, 1510, 1513, 1514, 1515, 1521, 1524, 

1526, 1529 e 1530 estão quebradas e as nº 1508, 1511 e 1512 não estão 

afixadas. Os usuários podem realizar o pagamento pelo serviço de 

estacionamento rotativo público na referida rua em dois locais, no parquímetro 

11 (PA 11), localizado na Praça Mauro Toledo Machado, e no ponto de venda 

localizado na rua Costa Pereira, no estabelecimento comercial Luzytur Viagens 

Turismo. Foi efetuada medição através do Google Maps – Serviço de Pesquisa 

e Visualização de Mapas da Terra do Website da Google e constatou-se que 

devido à localização do parquímetro e do ponto de venda os usuários não 

precisam se deslocar mais que 200 (duzentos) metros das vagas para aquisição 

do crédito, sendo cumprido o que determina a cláusula XI, subcláusula 11.9. do 

Contrato nº 268/2019. Não havia monitores de atendimento da concessionária 

na rua Dr. Raulino de Oliveira no momento da vistoria 

Segue abaixo o registro fotográfico realizado na rua Dr. Raulino de Oliveira 

:  

 
Foto 20: Sinalização vertical.  
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Foto 21: Sinalização horizontal necessitando de reparos. 

 
Foto 22: Sinalizações. 

 
Foto 23: Sinalização horizontal necessitando de reparos. 
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Foto 24: Sinalização horizontal necessitando de reparos.  

  
Foto 25: Placas contendo número de identificação das vagas quebradas. 

  
Foto 26: Placas contendo número de identificação das vagas quebradas. 

  
Foto 27: Placas contendo número de identificação das vagas quebradas. 



                                                                                

12 
 

  
Foto 28: Placas contendo número de identificação das vagas quebradas. 

  
Foto 29: Placas contendo número de identificação das vagas quebradas. 

  

Foto 30: Placas contendo número de identificação das vagas quebradas. 

  

Foto 31: Placas contendo número de identificação das vagas não instalada.  
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Ainda em vistoria a equipe notou que há 03 (três) vagas preferenciais próximas 

à Santa Casa de Misericórdia, números 1488, 1489 e 1490. Em campo não 

tivemos condições de verificar se as vagas pertenciam ao estacionamento 

rotativo da rua Dr. Raulino de Oliveira ou a Praça Mauro Toledo Machado. Após 

análise no Sistema Cachoeiro Digital, sistema informatizado com informações 

disponibilizadas pela Empresa Estacionamento Rotativo Cachoeiro Digital SPE 

LTDA, constatamos que as vagas pertencem a Praça Mauro Toledo Machado. 

A sinalização vertical destas vagas está em boas condições. A sinalização 

horizontal necessita de reparos pois pode confundir o usuário quanto a que 

público preferencial se destina as vagas.  

Segue abaixo o registro fotográfico das vagas supracitadas:  

 
Foto 32: Sinalização horizontal necessitando de reparos.  

 
Foto 33: Sinalização horizontal necessitando de reparos. 
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À disposição para eventuais esclarecimentos. 

                                                                    

                                                   Cachoeiro de Itapemirim, 03 de agosto de 2022. 

 

 

 Luciana Ap.B. Ferreira                                Luciele Nolasco Silva Alves 

Técnica em Regulação                                   Técnica em Regulação 

    Matrícula 000129                                               Matrícula 000097              


