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DECRETO N' 338/2020- PMM/GAB

FD(A PREÇOS DE SER\AÇOS PARA A ESTADA E

REMOÇÃO DE WÍCULOS EM \TRTUDE DE

IRREGULARIDADES ÀS NORMAS DE TRÂNSITO,

BEM COMO REGULAMtrNTA O ABANDONO DE

VEÍCUL0S NAS VIAS PÚBLICAS Do MUNICÍPIO DE

MARITUBA/PA.

O PreÍeito Municipal de lvlaritubà?A. o Sr. I\ÍARIO HENRIQI]E DE LIMA BISCI-.I RO. no uso das

atribu;ções legais que lhe conlêrerr o Art. 2:1" da Lei Federal n" 9.503i1997 - Ctidigo de Transito

Brasiicirri. e cltr r\rt. 90. incist-rs V Vit. XX e XXill ia L.ci Orgàiricir ivíiLiriciptri rl'002,'100ú.

CONSIDERANDO que as vias públicas são bens de uso comum;

CONSIDERANDO que compete ao os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios

arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veícu1os e objetos, conforme o arÍ.24, inciso XII

da Lei Federal n' 9.50311997'

CONSIDERA.NDO que os veículos abandonados em via púb1ica causam diversos transtornos ao fluxo de

pedestres, aos ciclistas, ao trânsito, bem como possíveis problemas de saúde púbiica e incidência de

condutas delituosas;

CONSIDERANDO o extrato de contrato n" 01i 17i218-05-PP-PMM-SEGMOB e <io pregão presenciai

n' 5120182509-01-PP-PMM-SEGMOB, que firmaram a prestação de serviços de remoção erúre a

Prefeitura Municipal de Marituba e a empresa VIP GESTÂO E LOGÍSTICA S.A;

DECRETA:

Art, 1" Fica flxado preços de serviços para a estada e rernoção de veículos em virtude das infrações

preüstas na Lei Federal n'9.50311997.
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Art. 2" Serão competentes para o cumpdmento efetivo deste decreto as Autoridades de Trânsito dentro de

suas compgtências legais, ou por meio de seus agentes.

Àrt. 3' Para remoção dos veícuios infratores do Código de Trânsito Brasileiro serão respeitados os

procedimentos previstos na Lei Federal n" 9.50311997 .

Art. 4" Os veículos constatadamente abandonados em via pública, serão tarabem recolhidos pela remoção

e estada enr pátio nrunicipal ou terceirizado que trala este l)ecreto.

Art. 5" A constatação do abandono dos veículos nas vias públicas, serão comprovados por meio de:

I - fotos com data e hora do veículo no mômenio da visitação da autoridade cômpetente, durante uma

semana (sete dias) em dias consecutivos e ininterruptos, em horários distintos nos periodos matlúinos,

vespertinos e diurnos;

II - relatórios das autoridades competentes serão efetuados nâ trresma data e hora das fotos do veículo,

durante uma semana (sete dias) em dias consecutivos e ininteruptos, podendo conteÍ Íelâtos e assinaturas

de testemuúas;

Art. 6' Após constatado o abandono do veícu1o em via pública, o proprietário será notificado pela

autoridade compeÍente paÍa retirar o mesmo da via púb1ica num prazo de 10 dias corridos.

Art. 7' Na impossibilidade de identiÍicar e notiflcar pessoalmente o proprietário do veiculo abandonado

na via pública, será notificado via correio, caso reste frustrada, será feita por edital, pubiicada no diário

oflrcial competente e na rede mundial de coiaputadores, parâ que o proprietário retire o veículo da ria

pública no prazo de 10 dias corridos.

Art. 8" Caso não seja cumprido os prazos estabelecidos no Art. 6' e ArÍ.7o deste decreto, será o veiculo

alaodonado em via pública removido e levado para o depósito em pátio aompetente que pode ser

municipal ou terceirizado.

§1' A restituição do veícu1o remoüdo só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas

com remoção e estada, além de outros encargos previstos na Iegislaqão especíÍica.

§2' A liberação do veícu1o removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento

obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

§3" Se o reparo referido no § 2g demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a

autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para repaÍo, na formâ tÍansportada, mediante

autorização, assinalando prazo para reapresentação.
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§;1" Os serviços dc remoção, depósito e guarda de veículo poderào ser realizados por órgão público,

diretarnente. ou por pâfticulâr oontÍâtado por lieitação priblica, sendo o proprietário do veiçulo o

responsáve1 pelcl pagamento dos custos desses serviços.

§5" O proprietário ou o condutor deverá ser notiÍicado. no ato de remoção do veículo. sobre as

pror,idências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no ar1. 328 da I-ei Federal n" 9.503i1997.

con Íi rrrnç rc gui amcn Laçào cio Cüi.iT R.,ql.i.

§6" Caso o proprietário ou o condutor nào esteja presente no rnomento da remoção do reicuio. a

autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez1 dias contado da data da renroçào, deverá erpeclir ao

,.r'.^,,.'1.ri,' , -,'tiai,'"..À,. nrpvicl. n^ ( <9 r^' racro nnctol r;i^ +..^nnlÁ,'ir'^ l";1.;l r',tên__:Yr"

âssegure a sua ciôncia, e, caso reste fruslracla, a nolilicação podgrii ser leita por editai.

§7" O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado ern

dias. eni gue efêtivanlente o veículo Deflrlanecer eÍr'r derrósilo. Irmitado ào Í\Íàzú de 6 [seis) meses.

§8" Os cLrstos dos senicos de remoçào e estada prestados por parliculares poderão ser pagos pcli)

proprietár-to diretatrente ao contratado.

Alt, 9" Czso tiqur consta-tado ri'tt o yeic,,t[, abandonaclo esteja ep estadc 'ie s11c2t:r,. flr rr 1't:qLtls:is ':

relatórios eÍi:tuados pslas Autoridadcs responsáveis, Íespeitando os procedimentos dos anigos 5'. 6", 7'e

8o deste Decreto. a Secretaria de InÍiaestrutura e Desenvolvimento [-]rbano de N'lantuba - SEIDUR, Íicará

responsár.el pela retirada dc veículo da via pública, levanCo o meslno para depóstto muntcipal.

Art. 10" Fisarn lixados os preÇos públicos devidos para rernoçào e estadia dos veiculos infralores ou

abandonados, confonle a tabela clo Dcpallarxenlo de Trânsito do Estado do Pará - DE.TRANTPA.

Arí. 1i" z\ tarila de estadia será devida a partir do dia ein clue o veículo der cntrada no pátio, ate o

lnomento de sua retirada pelo proprietário. ou pela autoridade competente ptrra realização de Ieilão.

Art. 12" Os valores deverão ser recolhidos previamente à retirada do veiculo, por meio de guia lornecida

peia pennissronária or"r pelo Poder Erecuti'':c Municipal, cpre será recolhida em estabelecimento blncárit'.

Art. l3" A denirncia sobrc veiculo ern estado de rnfração de trânsito ou atrandono na via públtca poderá

ser leila por qualquer pessoa capâZ, por meios eletrônicos- teleÍônicos ou presencialmente perante as

autoridades municipais. onde serão tonradas as medidâs prer'istas neste decreto ou em lei nr-rm prazo de 48

h(lras.
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Art. 14o O proprietário do veículo removido poderá apresentar recurso para o órgão púb1ico competente,

respeitando os procedirrentos da Lei Federa.l n' 9.503/1997 e no que couber, este Decreto.

Art. 15'Nos casos omissos neste Decreto, serão aplicadas subsidiariamerÍe o constante na Lei Federal no

9 s0311997.

Art. 16'A estada em depósito municipal ou terceirizado do veículo removido e demâis procedimentos

neste Decreto, obedecerá na integra a Lei Federal n' 8.66611993, o Art. 328 e outros da Lei Federal no

9.5431199'7 , bem como das demais leis que regulamentem o assunto.

Art. 17'Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais

disposições em contrario.

Regislre--sc, PLrblielue-se. Cumpra-se.

Gabrnete do Prct-cito. Marituba,PA. t6 dc abril de 2020

MARIO BÍSCARO


