
 

PREFEITA JANEY ANUNCIA CONTINUAÇÃO DO REBOQUE DE CARROS PARA 
LIMPEZA DAS RUAS EM TODA CIDADE; PROGRAMA DE ANISTIA DE MULTAS 

VAI EXPIRAR; OUTRAS ATUALIZAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS 
NORMAS DE ESTACIONAMENTO 

 
BOSTON - Terça-feira, 13 de abril de 2021 - A Prefeita Janey anunciou hoje que o Boston 
Transportation Department (BTD - Departamento de Transportes de Boston) atualizou os 
regulamentos para o cumprimento das normas de estacionamento na Cidade de Boston. 
A partir de terça-feira, 20 de abril, o cumprimento das normas de estacionamento 
retornará em toda a cidade, inclusive o reboque em dias marcados para varrer as ruas e a 
aplicação de multas por estacionamento em vagas sem o devido adesivo (sticker) de 
residente. Além disso, o BTD não vai aplicar multas aos residentes com o adesivo de 
inspeção expirado até 31 de maio.  
 
Adicionalmente, em 20 de abril, a anistia de multas do Boston Transportation Department 
para os trabalhadores da área de saúde irá expirar. No início da pandemia de COVID-19, 
o BTD anunciou que os trabalhadores da área de saúde poderiam ter violações não de 
segurança pública dispensadas mediante apelação, se a multa tivesse sido recebida 
enquanto estavam trabalhando. O programa destinava-se a ajudar os trabalhadores locais 
da área de saúde enquanto lidavam com uma emergência de saúde pública. 
 
A Cidade de Boston e seus parceiros municipais em Brookline, Cambridge, Everett e 
Somerville continuarão a oferecer a todos os trabalhadores essenciais na Boston 
metropolitana um passe gratuito de 90 dias para o sistema público de compartilhamento 
de bicicletas, o Bluebikes. Mais informações estão disponíveis em boston.gov/bike-share. 
 
“À medida que continuamos a planejar nossa recuperação da pandemia de COVID-19, 
agradeço a todos os nossos residentes por sua cooperação no cumprimento de nossas 
normas de estacionamento”, disse a Prefeita Janey. “Com a chegada do tempo mais 
quente, é importante que tomemos as medidas necessárias para manter nossas ruas 
limpas.” 
 
“Estamos gratos à cidade de Boston por ter fornecido um apoio extra aos residentes e 
profissionais de saúde durante este período sem precedentes”, disse o Comissário Greg 
Rooney, “Devemos informar aos residentes que estamos começando a retornar às 
operações normais e que devem seguir todas a sinalização de estacionamento afixada 
em nossas ruas.”  
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As seguintes normas de estacionamento estão em vigor na Cidade de Boston: 
 
ESTACIONAMENTO DE RESIDENTES EM VAGAS COM PARQUÍMETROS 
Os residentes de Boston com autorização de estacionamento de residentes continuarão a 
ter permissão para estacionar em vagas com parquímetros em sua vizinhança, sem ter 
que cumprir os limites de tempo ou pagar a taxa do parquímetro. 
 
CARTÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
O BTD continuará a aplicar multas por placas/cartões de pessoas com deficiência 
expirados a partir de 31 de maio. O Registry of Motor Vehicles (Departamento de Registro 
de Veículos Automotores) somente está processando pedidos de placas/cartões para 
estacionamento de pessoas deficientes pelo correio.  
 
Para ver uma lista completa dos códigos e multas por estacionamento indevido na Cidade 
de Boston, os residentes podem acessar este site ou ligar para 311.  
 
O Boston Transportation Department continuará a avaliar mudanças adicionais quanto ao 
cumprimento das normas de estacionamento durante a reabertura sendo realizada em 
fases. Para obter mais informações, acesse boston.gov/transportation.  
 
SOBRE O BOSTON TRANSPORTATION DEPARTMENT 
Nossa missão é planejar, construir, manter e operar nossas ruas de uma maneira que 
aumente o acesso a oportunidades, estimule segurança e resiliência e promova a mais 
alta qualidade de vida para todos que moram, trabalham e visitam nossa Cidade. 
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