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Relatório de Vistoria 025/2022  

Local da Vistoria: Ruas Ana Machado e Estrela do 
Norte – Setor V 03 - Área Verde 

Data da Vistoria: 
22/07/2022 

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

A Diretoria de Regulação III  

 

Em vistoria realizada no dia 22/07/2022 a equipe técnica e a Diretora de 

Regulação III, 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 Ana Machado e Estrela do Norte, pertencentes ao setor V 03 

da área verde do estacionamento rotativo. Nos locais percorridos foram 

identificadas avarias causadas pelo tempo ou por obras ocorridas nos 

arruamentos citados no presente relatório. 

Em vistoria notamos que na rua Ana Machado há 18 (dezoito) vagas de 

estacionamento para automóveis. A sinalização vertical está em boas condições 

já a sinalização horizontal necessita de reparos na pintura. As placas contendo 

o número de identificação das vagas nº 1603 e 1604 estão quebradas e as de nº 

1593 e 1594 não estão demarcadas na via. 

De acordo com análise realizada no Sistema Cachoeiro Digital, sistema 

informatizado com informações disponibilizadas pela Empresa Estacionamento 

Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA, a numeração das vagas na rua Ana 

Machado tem início no nº 1590 e término no nº 1607. 

Em vistoria realizada na rua Estrela do Norte verificamos que há 17 (dezessete) 

vagas de estacionamento para automóveis. A sinalização vertical está em boas 

condições de uso e a sinalização horizontal não necessita de reparos. As placas 

com número de identificação das vagas nº 1612, 1613, 1617, 1618 e 1620 estão 

quebradas. 

De acordo com análise realizada no Sistema Cachoeiro Digital, sistema 

informatizado com informações disponibilizadas pela Empresa Estacionamento 

Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA, a numeração das vagas a rua Estrela do 

Norte tem início no nº 1609 e término no nº 1625.  

Nos arruamentos em questão os usuários podem realizar o pagamento pelo 

serviço de estacionamento rotativo público em dois pontos de venda, um 

localizado na Banca de Jornal São João e o outro na Agropecuária Amarelo, 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 dos pontos de vendas os usuários que utilizam as 
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últimas vagas da rua Ana Machado e Estrela do Norte, 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 rua no momento da vistoria. 

Segue abaixo o registro fotográfico realizado na vistoria: 

Rua Ana Machado: 

 

 
Foto 01: Início das vagas. 

 
Foto 02: Sinalização horizontal necessitando de reparos.  
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Foto 03: Sinalização vertical. 

 

                                  
 

Foto 04: Panorama das vagas ocupadas. 
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Foto 05: Sinalizações das vias. 

 

 
 

Foto 06: Placa com número de identificação da vaga de nº 1603 de 
quebrada. 

 
Foto 07- Placa com número de identificação da vaga nº 1604 de identificação 

quebrada. 
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Foto 08 - Sinalização vertical e últimas vagas do setor. 

 

Segue abaixo o registro fotográfico realizado na vistoria: 

 

Rua Estrela do Norte: 

 

                    
Foto 09: Sinalização vertical da via e início das vagas. 
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                               Foto 10: Vagas utilizadas no setor. 

 

 
Foto 11: Placa com número de identificação da vaga nº 1612 quebrada. 

 

 
Foto 12: Placa com número de identificação da vaga nº 1613 quebrada. 
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Foto 13: Placa com número de identificação da vaga nº 1617 quebrada. 

 

 
 

Foto 14: Placa com número de identificação da vaga nº 1618 quebrada. 
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Foto 15: Placa com número de identificação da vaga nº 1620 quebrada. 

 
 

                                    Foto 16: Sinalização vertical da vaga. 

 

 
 

Foto 17: Vagas ocupadas. 
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                 Foto 18: Sinalização da via em boas condições. 

 

 

À disposição para eventuais esclarecimentos. 

                                                                    

                                                   Cachoeiro de Itapemirim, 22 de julho de 2022. 

 

 

Luciana AP.B. Ferreira 

Técnica em Regulação 

Matrícula 000129 


