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“Dispõe sobre a regulamentação da retirada de veículos 

apreendidos por infrações de trânsito ou abandonados nas 

vias e logradouros públicos, por meio de licitação de 

concessão de serviços, do Município de São Sebastião e dá 

outras providências”. 

   ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas 

atribuições legais faz que a Câmara de Vereadores decretou e ele sanciona e promulga, com 

vetos,   a seguinte Lei: 

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retirar os veículos apreendidos por 

infrações de trânsito ou abandonados nas vias e logradouros públicos do Município de São 

Sebastião, nos termos desta Lei. 

  

Artigo 2º- Para efeito da presente Lei, entende-se por veículo abandonado em via ou 

logradouro público aquele que: 

  

 I - estiver estacionado ininterruptamente, no mesmo local, por tempo superior a 

15 (quinze) dias. 

  
II - estiver estacionado no mesmo local, por tempo superior a 10 (dez) dias, no 

caso de veículo agrícola, máquina industrial, reboque ou semi-reboque não 

atrelado ao veículo trator e veículo publicitário; 

  

 III - apresente sinais exteriores evidentes de abandono ou de impossibilidade de 

se deslocar com segurança pelos próprios meios, estacionado ininterruptamente 

no mesmo local, por tempo superior a 05 (cinco) dias. 

  
§ 1º Contar-se-ão os prazos previstos nos incisos anteriores a partir da constatação do estado 

de abandono feita pela fiscalização da Divisão de Tráfego ou da Guarda Civil Municipal. 

  
§ 2º A constatação do estado de abandono será feita por meio de relatório operacional 

elaborado por Agente de Tráfego ou boletim elaborado pela Guarda Civil Municipal. 

  

Artigo 3º- A remoção do veículo abandonado será sempre precedida de notificação pessoal 

ao seu proprietário ou por meio de correspondência com aviso de recebimento, para que 

retire ou justifique o motivo do veículo em via ou logradouro público, no prazo de 07 (sete) 

dias, a contar do recebimento da notificação, sob pena de remoção. 

  
§ 1º Não sendo localizado o proprietário do veículo, a notificação será feita por edital a ser 

publicado, uma única vez, no prazo de 30 dias, no órgão local de imprensa que publica os 
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atos oficiais da Prefeitura Municipal de São Sebastião. 

  

§ 2º Constará da notificação prevista neste artigo, que será expedida pelo Agente de Tráfego: 

  

I – o nome do proprietário do veículo que constar no Certificado de Registro de 

Licenciamento Veicular; 

  

II - a marca e o modelo do veículo; 

  

III - a placa de identificação do veículo, se existente; 

  

IV - o local, a data e o horário da constatação do abandono; 

  

V - o prazo para retirada do veículo. 

  

§ 3º Não sendo identificado o proprietário do veículo em virtude da falta da placa de 

identificação ou do elevado grau de deterioração que torne ilegível seus caracteres, a 

notificação será necessariamente feita nos termos do § 1º deste artigo, da qual constará 

apenas a marca, o modelo do veículo e local de abandono. 

  

Artigo 4º – Notificado o proprietário e decorrido o prazo estabelecido na notificação, o 

veículo será imediatamente recolhido ao pátio. 

  

Artigo 5º- O veículo removido ficará à disposição de seu proprietário, podendo ser retirado 

após o recolhimento das taxas de guincho, remoção e estadia, desde que esteja regularmente 

licenciado. 

  
Artigo 6º- Se o veículo removido não for reclamado por seu proprietário, dentro do prazo 

legal de 90 (noventa) dias, será levado à hasta pública, nos termos do artigo 328, do Código 

de Trânsito Brasileiro. 

  

Artigo 7º- A prestação de serviços de remoção e estadia de veículos automotores terrestres 

por infringência à legislação de trânsito ou em decorrência de situação que se torne 

necessária a remoção ou ainda em caso de veículos abandonados em vias e logradouros 

públicos, no âmbito deste Município será concedida a, no máximo, duas empresas, mediante 

licitação. 

  
§1º. Por remoção e estadia entende-se o recolhimento de veículo infrator ou abandonado, o 

depósito, a guarda e a estadia em local próprio. 

  
Artigo 8º- Os serviços serão prestados em toda extensão do município, setorizado da seguinte 

forma: 
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I- Do limite na Costa Norte, divisa com o Município de Caraguatatuba, até o 

bairro de Guaecá; 

 

II-    Do bairro de Toque Toque Grande até Boracéia. 

  
 Artigo 9º- Para a execução dos serviços de guincho, remoção e estadia, a empresa deverá 

atender à tabela de preços que será fixada em Decreto, conforme resultado do processo 

licitatório correspondente. 

  
Parágrafo único. A responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados na forma  desta 

Lei será do proprietário ou do legítimo possuidor do veículo infrator ou abandonado, que 

efetuará o recolhimento  por meio de guia municipal própria. 

  
Artigo 10- A empresa concessionária será responsável pelos seguintes serviços, além 

daqueles arrolados no artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 155/2012: 

  

I- executar os serviços de guincho, remoção e estadia de veículos em pátio 

com vigilância, relativamente a veículos envolvidos em infrações de 

trânsito ou os  abandonado nas vias e logradouros públicos; 

 

II- executar os serviços de remoção de veículos determinados pelas 

autoridades competentes, sob a supervisão destas e às expensas próprias, 

inclusive com serviços  de estadia em pátio próprio; 
 

III- dispor de local e instalações adequados para recolhimento dos veículos 

apreendidos; 

 

IV- liberar o veículo apreendido somente por ordem escrita da autoridade de                                            

trânsito, responsável pela apreensão do veículo ou autoridade judicial; 
 

V- manter em local visível e de fácil acesso ao público, a tabela dos preços 

definidos pela Municipalidade; 

 

VI- executar os serviços descritos nesta Lei, por meio de veículos próprios 

para transporte, bem assim dispor de pessoal habilitado, em quantidade 

necessária e suficiente para a finalidade a que se destina, devendo os 

mesmos estarem à disposição em qualquer dia da semana e em qualquer 

horário; 
 

VII- dispor de linha telefônica convencional ou celular ou ambas, para 

recebimento, em qualquer horário, de comunicação  para execução dos 

serviços de guincho; 
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VIII- tratar com urbanidade os condutores ou proprietários dos veículos objetos 

de sua ação; 

 

IX- preencher formulário próprio fornecido pela Ditraf – Divisão de Tráfego,                               

no ato da apreensão ou liberação do veículo, constando, inclusive, relação 

de objetos encontrados no interior do veículo, bem como   o  estado de 

conservação do veículo aprendido e recolhido, devendo ser entregue cópia 

à Ditraf 
 

Artigo 11- Na conformidade com o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº. 155/2012, o 

local disponibilizado para estadia dos veículos deverá ser murado, pavimentado e dispor de 

vigilância e segurança. 

  

§1º. Deverá a concessionária apresentar apólice de seguro patrimonial contra furto, roubo, 

acidentes e incêndios, no prazo de 30 dias contados da celebração do contrato, sob pena de 

rescisão do contrato de concessão. 

  

§2º. O prazo a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado por mais um período 

desde que requerido de forma expressa e justificada. 

  

Artigo 12-  Equiparam-se aos veículos de que tratam esta lei as caçambas ou containers de 

coleta de entulho que estejam em vias e logradouros públicos, em desacordo com a legislação 

em vigor e obstruindo o trânsito ou oferecendo riscos a pedestres e veículos. 

  

Artigo 13- O Executivo regulamentará as disposições da presente Lei no prazo de 90 

(noventa) dias contados de sua publicação. 

  

Artigo 14- Revogam-se expressamente as disposições contrárias, em especial a Lei Municipal 

nº.2293/2014. 

  
Artigo 15- A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                                              

 São Sebastião,      17      de setembro de 2015. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito  

 
Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 

Substitutivo ao Projeto de Lei  nº  16/2015 

Autoria do Vereador: Reinaldo Alves Moreira Filho 
CMSS/SAJUR/nsa 


