
 
 

 1 

 

 

 
RESOLUÇÃO DE MERCADO nº. 07/2012 

 
 

 
O Diretor Presidente Nestor Pistorello, a Diretora Técnica 

Neiva Lurdes Rech e o Diretor Administrativo Jair Carlin, no uso de 
suas atribuições, conforme disposto no Estatuto Social da 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS S. A. - 
ADCOINTER, capítulo IV, Seção I e III e o Regulamento de Mercado e 

especialmente: 

 
Considerando, o Regulamento de Mercado, no que trata o 

artigo 10 que estabelece que a Diretoria é um órgão de deliberação e 
orientação superior da estrutura orgânica da ADCOINTER e tem por 

finalidade estabelecer diretrizes básicas e normas de organização e 
administração; 

 
Considerando, o Regulamento de Mercado, no que trata o 

artigo 56, inciso VII, que veda aos usuários estacionar veículos de 
qualquer espécie, em lugar onde possam obstruir ou dificultar o 

tráfego ou estacionar em locais não autorizados da Unidade 
Ceasa/Serra-Caxias do Sul: 

 
 

RESOLVE 

   
 

Art. 1o. Aplicar multa ao usuário da Ceasa/Serra-Caxias do Sul que 
estacionar seu veículo de qualquer espécie fora do espaço demarcado 

por linha amarela, e/ou ocupar mais de uma área demarcada para 
estacionamento.  

 
Parágrafo Primeiro – O valor da multa pelo descumprimento desta 

Resolução é de igual e correspondente valor ao estabelecido para o 
Termo de Permissão Remunerada de Uso da Pedra -  TPRU-Pedra 

mês.  
 

Parágrafo Segundo – O valor da multa será corrigido conforme 
ocorrer a correção do valor de TPRU-Pedra. 

 

Art. 2o. Autuado o usuário que cometer a infração, a multa será 
aplicada podendo ser paga juntamente com a mensalidade de seu 
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TPRU, até o quinto dia útil subsequente ao mês de uso do box ou 
pedra, quando se tratar de boxista ou produtor, ou preposto destes. 

Sendo o usuário infrator comprador ou seu preposto este ficará 
impedido de ingressar no recinto da Ceasa/Serra-Caxias do Sul até 

que efetue o pagamento da multa. 
 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a contar da data do Aviso no 
Quadro Mural e será divulgada pelo serviço interno de alto falante, 

conforme prevê o artigo 98 do Regulamento de Mercado. 

 
Caxias do Sul, 16 de janeiro de 2012. 

 
 

 
Nestor Pistorello                           Jair Carlin                                             

Diretor Presidente                   Diretor Administrativo 
 

 
 

Neiva Lourdes Rech 
Diretora Técnica 

 
 

 

 


