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Relatório de Vistoria 019/2022  

Local da Vistoria: Ruas Bernardo Horta e Lourival 
Sales – Setor V 01 - Área Verde 

Datas da Vistoria: 
24/05/2022 e 27/05/2022 

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

A Diretoria de Regulação III  

 

Em vistoria realizada nos dias 24/05/2022 e 27/05/2022 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 as ruas Bernardo Horta e Lourival Sales pertencentes ao setor V 01 

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. 

A vistoria teve início na rua Bernardo Horta onde há 48 (quarenta e oito) vagas 

de estacionamento para automóveis do lado direito da via, no sentido centro para 

o bairro, e 56 (cinquenta e seis) vagas de auto do lado esquerdo, no sentido 

centro para o bairro. Há ainda 02 (dois) bolsões de motos, um frente ao Instituto 

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon com 10 (dez) vagas, e 

outro próximo ao estabelecimento comercial Informatos Gráfica Express com 09 

(nove) vagas. 

Ao todo a rua Bernardo Horta conta com 104 vagas de estacionamento rotativo 

para auto, sendo 02 (duas) preferenciais, uma para idoso nº 1200 e outra para 

deficiente nº 1233, e 19 (dezenove) vagas de estacionamento para motos. A 

vaga número 1341 está demarcada horizontalmente como sendo preferencial de 

idoso, todavia, ao realizar análise no Sistema Cachoeiro Digital, sistema 

informatizado com informações disponibilizadas pela Empresa Estacionamento 

Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA, a vaga é classificada como sendo normal 

e não preferencial. Tanto a sinalização vertical quanto a horizontal estão em boas 

condições nesta via.  Em vistoria notamos que a vaga de automóvel número 

1178 estava ocupada por uma lixeira. Existem várias placas com o número de 

identificação da vaga que necessitam de reparos, pois estão quebradas ou 

inexistentes, devido a grande quantidade as informamos na tabela abaixo. 

Número da Placa Situação Tipo de Vaga 

1156 Quebrada Automóvel 

1161 Quebrada Automóvel 

1208 Quebrada Automóvel 
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1209 Quebrada Automóvel 

1213 Quebrada Automóvel 

1214 Inexistente Automóvel 

1228 Apagada Automóvel 

1233 Parcialmente Quebrada Automóvel/Deficiente 

1306 Parcialmente Quebrada Automóvel 

1307 Quebrada Automóvel 

1308 Parcialmente Quebrada Automóvel 

1314 Inexistente Automóvel 

1316 Apagada Automóvel 

1317 Parcialmente Quebrada Automóvel 

1318 Parcialmente Quebrada Automóvel 

1320 Parcialmente Quebrada Automóvel 

1323 Parcialmente Quebrada Moto 

1324 Parcialmente Quebrada Moto 

1325 Parcialmente Quebrada Moto 

1326 Parcialmente Quebrada Moto 

1328 Parcialmente Quebrada Moto 

  

Segue abaixo o registro fotográfico da vistoria realizada na rua Bernardo Horta: 

 
Foto 01: Sinalização rua Bernardo Horta. 
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Foto 02: Sinalização rua Bernardo Horta. 

 
Foto 03: Demarcação horizontal de vaga preferencial de idoso.  
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Foto 04: Sinalizações rua Bernardo Horta. 

 
Foto 05: Sinalizações rua Bernardo Horta. 

 
Foto 06: Sinalizações rua Bernardo Horta. 
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Foto 07: Sinalizações rua Bernardo Horta. 

 
Foto 08: Sinalizações rua Bernardo Horta. 

 
Foto 09: Lixeira ocupando a vaga nº1178. 
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Foto 10: Bolsão de motos em frente ao Procon. 

 
Foto 11: Vaga preferencial de idoso. 

 
Foto 12: Sinalizações rua Bernardo Horta. 
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Foto 13: Bolsão de motos próximo a Informatos Gráfica Express 

 
Foto 14: Sinalizações rua Bernardo Horta. 

  

Foto 15: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos.  
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Foto 16: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 

  
Foto 17: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 

  
Foto 18: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 
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Foto 19: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 

 

 
Foto 20: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 

  
Foto 21: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 
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Foto 22: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 

  
Foto 23: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 

 

 

Foto 24: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 
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Foto 25: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 

 
Foto 26: Placas com número de identificação da vaga que necessitam de 

reparos. 

 

Seguindo a vistoria a equipe esteve na rua Lourival Sales onde há 04 (quatro) 

vagas de estacionamento para autos no primeiro trecho com numeração do 1234 

ao 1237, próximo a Padaria Kasa dos Pães, e 08 (oito) vagas no segundo trecho 

com numeração do 1238 ao 1245. No primeiro trecho não há sinalização vertical 

indicando que há estacionamento rotativo no local, já a sinalização horizontal 

está em boas condições. A placa com o número de identificação da vaga nº 1234 

está afixada em uma pedra de concreto solta na calçada. No segundo trecho da 

rua Lourival Sales tanto a sinalização vertical quanto a horizontal estão em boas 

condições. As placas com número de identificação das vagas nº 1240, 1243 e 

1245 estão quebradas e a nº 1244 não consta afixada na vaga. Não havia 

monitores nas ruas em que ocorreu a vistoria.  

Segue abaixo o registro fotográfico da vistoria realizada na rua Lourival Sales: 
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Foto 27: Vagas próximo à Padaria Kasa dos Pães.  

 
Foto 28: Sinalização somente horizontal nesse trecho.  
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Foto 29: Placa de identificação da vaga afixada na pedra de concreto. 

 
Foto 30:Sinalizações no segundo trecho da rua Lourival Sales.  
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Foto 31:Sinalizações no segundo trecho da rua Lourival Sales. 

  
Foto 32: Placas com número de identificação da vaga quebradas.  

  

Foto 33: Placas com número de identificação da vaga quebrada e não 

afixada. 
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Na região em que foi realizada a vistoria os usuários podem adquirir os créditos 

para pagamento do serviço de estacionamento rotativo em três pontos de venda, 

no Restaurante Cirene’s, rua Bernardo Horta, na Lanchonete do Gustavo, na Av. 

Jones dos Santos Neves e Drogaria Amanda, na rua Bernardo Horta.   Devido à 

disposição dos pontos de venda nessas ruas os usuários não encontram 

dificuldade para pagamento do estacionamento rotativo e 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. Todavia, os usuários que estacionam seus veículos na Bernardo 

Horta, próximo ao Procon, precisam subir pela rua Lourival Sales para adquirir 

os créditos na Lanchonete do Gustavo, por ser uma ladeira, os usuários 

encontram dificuldade para realizar o pagamento. Para minimizar esse problema 

sugerimos que o parquímetro localizado na rua Lafaiete Bernardes, o PA 01, que 

tem baixa arrecadação, seja realocado para rua Bernardo Horta, próximo ao 

Procon, para facilitar o pagamento. Não havia monitores nas ruas onde ocorreu 

a vistoria. 

 

À disposição para eventuais esclarecimentos. 

                                                                    

                                                   Cachoeiro de Itapemirim, 30 de maio de 2022. 

 

 Luciana Ap.B. Ferreira                                Luciele Nolasco Silva Alves 

Técnica em Regulação                                   Técnica em Regulação 

    Matrícula 000129                                               Matrícula 000097              


