
DECRETO nº 1183, de 09 de julho de 2009 

Altera o Decreto nº 711, de 13 de julho de 2007, que dispõe sobre estacionamento 

rotativo e dá outras providências 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Decreto nº 711, de 13 de julho de 2007 passa a vigorar acrescido do art. 7ºA, 

com a seguinte redação: 

“Art. 7ºA - São isentos da tarifa para o estacionamento na área azul os veículos de 

chapa preta ou bronze, os oficiais, os de emergência, os a serviço do Ministério Publico 

de Minas Gerais, os a serviço do Oficial de Justiça da Justiça Comum, Federal ou do 

Trabalho e os a serviço da comissão de Menores da Justiça Comum com sede no 

Município. 

§1º Os veículos enumerados no caput deste artigo ficam livres de restrição quanto a 

estacionamento em via púbica, desde que licenciados pela TransCon e desde que não 

representem risco à ordem e à segurança no trânsito. 

§2º Cada Oficial de Justiça da Justiça Comum, Federal ou do Trabalho e cada 

Comissário de Menores da Justiça Comum com sede no Município poderá manter 

cadastrado 01 (um) veículo para usufruir da isenção de que trata este artigo. 

§3º O Ministério Publico poderá cadastrar os veículos que prestam serviço no 

Município, devendo a identificação destes atender ao disposto no Código Brasileiro de 

Trânsito. 

§4º Os veículos enumerados no caput deste artigo deverão afixar no painel dianteiro 

selo expedido pela TransCon, constando a placa do veículo, a validade da licença 

especial e um dos seguintes dizeres, conforme o caso: 

I - “Poder Judiciário – Oficial de Justiça em serviço” 

II - “Poder Judiciário – Comissário de Menores em serviço” 

III - “A serviço do Ministério Publico de Minas Gerais” 

§5º Os responsáveis pelo veículo licenciado deverão apresentar ao agente da Autoridade 

de Trânsito do Município de Contagem, sempre que solicitado, mandado judicial ou 

outros documentos que comprovem estar a serviço no local, data e hora do 

estacionamento. 

§6º A TransCon deverá regulamentar o procedimento de solicitação, análise e 

deferimento da licenças de isenção de que trata este artigo e dispor sobre o selo de que 

trata o §4º deste artigo.” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revoga-se o §2º, do art. 7º, do Decreto nº 711, de 13 de julho de 2007. 

Palácio de Registro, Contagem, 09 de julho de 2009. 
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