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Relatório de Vistoria 020/2022  

Local da Vistoria: Avenida Jones dos Santos 
Neves – Setor V 01 - Área Verde 

Datas da Vistoria: 
07/06/2022 e 14/06/2022 

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

A Diretoria de Regulação III  

 

Em vistoria realizada nos dias 07/06/2022 e 14/06/2022 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 Jones dos Santos Neves pertencente ao setor V01 da área 

verde do estacionamento rotativo. No local percorrido foram identificadas avarias 

causadas pelo tempo ou por obras ocorridas nos arruamentos anteriormente 

citados no presente relatório. 

Por ser uma via extensa e com muitas vagas de estacionamento a vistoria foi 

feita em duas etapas em dias diferentes. No dia 07/06/2022 a equipe esteve no 

trecho entre as ruas Hugo Zago Filho e Lourival Sales. Nesta região há somente 

vagas de estacionamento para autos nos dois lados da avenida. São 10 (dez) do 

lado direito da via, do número 1295 ao 1304, no sentido do centro para o bairro, 

e 15 (quinze) vagas do lado esquerdo, do número 1280 ao 1294, considerando 

o mesmo sentido anteriormente descrito. Nestas vagas do lado esquerdo, as 

placas com número de identificação das vagas números 1280, 1281, 1282, 1283 

e 1284 não estão afixadas, houve obra de reforma no Centro Municipal de 

Saúde, que se estendeu até a calçada, inferimos que seja essa a causa de as 

placas não estarem no local. O restante das vagas neste trecho estão 

devidamente sinalizadas vertical e horizontalmente e também com as placas de 

identificação contendo o número das vagas.  

Já em relação as vagas localizadas do lado direito da via, no sentido centro para 

o bairro, notamos que as placas com o número de identificação das vagas 

número 1300 e 1301 estão quebradas e a de número 1287 não está afixada. A 

demarcação horizontal da vaga número 1304 está confusa, os usuários podem 

ficar na dúvida quanto a destinação da vaga, visto que a mesma está demarcada 

horizontalmente como sendo vagas de motos, inclusive haviam várias motos 

estacionadas na referida vaga no momento da vistoria, mas 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 de autos. Verificamos ainda que a vaga 

localizada em frente a placa de sinalização vertical, na entrada da igreja Paróquia 

Nossa Senhora da Consolação, está sem placa com número de identificação da 
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vaga e pelas placas existentes, fazendo a contagem in loco, não conseguimos 

identificar de que número se trata.  

Segue abaixo o registro fotográfico da vistoria no primeiro trecho da avenida 

Jones dos Santos Neves:  

 
Foto 01: Sinalizações. 

 
Foto 02: Vagas sem placa com número de identificação. 
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Foto 03: Vagas sem placa com número de identificação. 

 
Foto 04:Vagas devidamente sinalizadas. 

 
Foto 05:Vagas devidamente sinalizadas. 
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Foto 06:Vagas devidamente sinalizadas. 

 
Foto 07:Vagas devidamente sinalizadas. 

 
Foto 08:Sinalização vertical. 
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Foto 09: Vagas na avenida Jones dos Santos Neves.  

 
Foto 10: Vaga sem placa com número de identificação da vaga.  

 

 
Foto 11: Placas com número de identificação da vaga quebradas.  
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Foto 12: Vaga de auto número 1304 demarcada horizontalmente como sendo 

de motos 

 
Foto 13: Vaga de auto número 1304 demarcada horizontalmente como sendo 

de motos 

 
Foto 14: Vaga de auto número 1304 demarcada horizontalmente como sendo 

de motos 
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No dia 14/06/2022 a equipe de vistoria esteve no segundo trecho da avenida 

Jones dos Santos Neves, entre as ruas Brício Mesquita e Maximiliano Fardim 

Perim. Verificamos em campo que há 28 (vinte e oito) vagas para autos do lado 

direito da avenida, no sentido centro para o bairro, do número 1246 ao 2210. 

Destas vagas 03 (três) são preferenciais, 01 (uma) para idoso e 02 (duas) para 

deficiente. A sinalização horizontal das duas vagas de deficiente necessita de 

reparos na pintura pois estão parcialmente apagadas. A sinalização vertical 

dessas vagas está em perfeitas condições. Ainda deste lado direito da avenida 

notamos que as placas de identificação das vagas número 1252, 1253, 1254, 

1255, 1257, 1258, 1259, 1260, 1264 e 2209 não estavam afixadas e as placas 

número 1261, 1262 e 1263 estão quebradas. Em frente à igreja Deus e Amor 

está parcialmente sinalizado horizontalmente um bolsão de motos com 04 

(quatro) vagas, não tem placa com número de identificação das vagas nem 

sinalização vertical indicando que se trata de estacionamento rotativo. 

Realizamos análise no Sistema Cachoeiro Digital, sistema informatizado com 

informações disponibilizadas pela Empresa Estacionamento Rotativo Cachoeiro 

Digital SPE LTDA, e consta no sistema o bolsão anteriormente citado com vagas 

do número 2200 ao 2203.  

Seguindo a vistoria na avenida Jones dos Santos Neves verificamos as 

condições das vagas existentes do lado esquerdo da via, considerando o sentido 

centro para o bairro. Deste lado da via há um bolsão de motos com 14 (catorze) 

vagas, com numeração do 2211 ao 2224, devidamente sinalizadas horizontal e 

verticalmente. Há também 40 (quarenta) vagas de estacionamento para 

automóveis, com numeração do 1267 a 1279 e do 2225 a 2251. Neste trecho as 

placas com número de identificação da vaga 2232 e 2251 não estão afixadas. 

As vagas número1274 e 2239 estão parcialmente ocupadas com placas de 

propaganda de estabelecimentos comerciais. As sinalizações horizontais e 

verticais estão em boas condições. 

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

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

na Lanchonete do Gustavo e na Drogaria Santo Antônio. Foi efetuada medição 

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

Terra do Website da Google e devido à disposição dos pontos de venda somente 

os usuários que utilizam o bolsão de motos encontram dificuldade para 

pagamento do estacionamento rotativo e precisam se deslocar mais que 200 

(duzentos) metros das vagas para aquisição do crédito, não sendo cumprido 

assim o que determina a cláusula XI, subcláusula 11.9. do Contrato nº 268/2019. 

Não haviam monitores na avenida Jones dos Santos Neves no momento da 

vistoria. 

Segue abaixo o registro fotográfico da vistoria realizada no segundo trecho da 

avenida Jones dos Santos Neves:  
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Foto 15: Sinalizações no segundo trecho da avenida Jones dos Santos 

Neves.  

 
Foto 16: Vagas sem placa de identificação do número da vaga.  

 
Foto 17: Vagas sem placa de identificação do número da vaga. 
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Foto 18: Placas com número de identificação da vaga quebradas.  

  

Foto 19: Placas com número de identificação da vaga quebrada e não 

afixada.  

 

Foto 20:Vaga de deficiente parcialmente apagada. 
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Foto 21:Vaga de deficiente parcialmente apagada. 

 

Foto 22: Bolsão de motos sem sinalização vertical, sem placas com número 

de identificação das vagas e mal sinalização horizontalmente. 

 

Foto 23: Bolsão de motos sem sinalização vertical, sem placas com número 

de identificação das vagas e mal sinalização horizontalmente. 
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Foto 24: Sinalizações do bolsão de motos. 

 

Foto 25: Sinalizações em boas condições ao longo da via. 

  

Foto 26: Vagas parcialmente ocupadas por placas de propaganda dos 

estabelecimentos comerciais. 
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Foto 27: Sinalizações em boas condições ao longo da avenida. 

 

Foto 28: Sinalizações em boas condições ao longo da avenida. 

 

À disposição para eventuais esclarecimentos. 

                                                                    

                                                   Cachoeiro de Itapemirim, 20 de junho de 2022. 

 

 Luciana Ap.B. Ferreira                                Luciele Nolasco Silva Alves 

Técnica em Regulação                                   Técnica em Regulação 

    Matrícula 000129                                               Matrícula 000097              


