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MENSAGEM Ao PRoJETo DÉ LEI N" 0011202,

São Gabriel do Oeste - MS, 25 de janeiro de 2.021 '

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores,

Apresentamos a essa Augusta Casa de Leis' para a devida

apreciação, o projeto de Lei n'0bU2021 que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou

"ita"ionados 
e* ,ituação que caracterize ábandono nas vias públicas do Município de São Gabriel

do Oeste e dá outras Providências'

A remoção destes veículos para um lugar apropriado irá evitar

possíveis acidentes e proliferação de mosquitos Aedes Aegypti, e demais animais nocivos, pois os

*"r.o, ."*a- normalmente para acumular água parada em seus compartimentos'

Nosso município pauta pela organização e limpeza de seus

logradouros públicos mantendo-os limpo, evitando assim transtomos para a nossa população.

Isto posto, e contando com o elevado espírito público a- noÍear

Vossa Excelência e Nobres Pares, em assuntos de interesse de nossa população, é que solicitamos

u àp.oãçao do projeto de Lei em epígrafe, reiterando nesta oportunidade, nossa alta estima e

distinta consideração.

Atenciosamente

Exmo Senhor

VEREADOR FERNÂNDO NAPP ROCHA

Presidente da Câmara Municipal/SGO

TO

Do sít
s,4o

ON
PREFE
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PRoJETO DE LH N" OOí,2021

Drspoe soBRE a neuoçÃo DE

veícut-os ABANDoNADoS ou
ESTAcroNADos EM slruAçÃo QUE

CARACTERIZE O SEU ABANDONO NAS

vrls púaLtcas oo luut.ttcíPto oe SÃo

Gleruet oo Oesre e oÁ ourRls
PRouoÊNctAs,

capirulo t

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES

Art. ío Fica proibido abandonar ou estacionar veículo em situação que caracterize

seu abandono em via pública do município'

Parágrafoúnico:Todososveículos,carcaças,chassisoupartesdeveiculos
abandonados em vias públicas devem ser removidos'

Rua ,tartimiano Alves Dias 1211 - Centro - CEP 79'190'OOO - São Gabriel do Oêste -
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Àr1. 2" Parafins de remoção, considera-se abandonado ou estacionado em situação

de abandono o veículo qúe estiver estacionado em via pública por prazo supenor a

trinta dias consecutivos, apresentando qualquer uma das seguintes condiÉes:

I - estiver em mau estado de conservação, com a Glrroceria apresentando

evidentes sinais de colisão ou ferrugem, ou for objeto de vandalismo ou

decomposição de sua carroceria;

ll - estiver com a carroceria tomada por oxidaÉo;

lll - estiver sem vidros ou com vidros danificados;

lV - estiver sem motor ou motor danificado;

V - estiver sem placas de identificação;

Vl - estiver sem chassi;

vll - estiver sem ou seriamente danificados, faróis, lanternas ou luzes de

sinalização;

Vlll - estiver danificado em Íazeo de ter se envolvido em acidente de trânsito

comdanosmateriaisconsideradosdemédiaougrandemonta,.conforme
levantamênto a ser efetuado pela equipe da Agência Municipal de Trânsito ou outro
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Órgãoouunidadequeasubstituir,oumesmopelaPolíciaMilitar,combasenas
nãsárçO"s emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;

lX - estiver com ausência de um dos conjuntos roda/pneu, apoiado sob

calço(s) ou cavalete(s) ou seriamente danificados;

X-estivergerandoacúmulodelixoe/oumatoemseuentorno,prejudicando
ounáoofluxode-veiculos,pedestres,prestaçãodeserviçospúblicos,ouainda,que
esteja gerando riscos à coletividade e saúde pública;

Xl-estiverencobertopormaterialnãooriundodesuafabricaçãoounáosendo
considerado equipamento obrigatório;

Xll-consideradoêatestadoporórgãoambientalousanitáriocomonocivoà
saúde.

parágrafo único: Para fins de conceituação, são considerados veículos os de

p.prf.ãoãrtomotora, elétrico' de propulsão hum.an-a' de tração animal reb-oque ou

semirreboque' conforme apresentado no Art. 96, do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 30. o tempo de abandono do veículo será contado a partir da denúncia feita por

qualquer municipe; ou quando constatado por alguma das equipes de fiscalização

;; Éàriràr da Agência Municipal de Trânsito, da Vigilância Sanitária; ou da Polícia

Militar.

CAP|TULO II

DAS PENALIDADES

Art. 40. constatada a presença de veiculos abandonados nos logradouros do
-lrfrni"ipio 

" 
que estejam incidináo em pelo menos uma das situações apresentadas

no Àrt.'2", da'presente Lei, serão adotadas as seguintes providências:

| - identificação e localização do proprietário do veÍculo;

ll-notificaçãodoproprietárioparaqueprovidenciearemoçâodoveÍculoem
até cinco dias útéis, mantendo-o coberto para evitar acúmulo de água;

lll - no caso de não localização do proprietário, o mesmo será notificado por

Edital, uma única vez, onde será ôoncedido período de cinco dias úteis' para que

providencie a remoção do veículo;

lV - Íindado o prazo estipulado e caso o veículo não tenha sido retirado, o

mesmo será removido ao pátio de recolhimento de veículos'

Aúso.Quandodaconstataçâodeveículoabandonado,serácolocadoum
adesivo autocolante de difícil retirada na lataria do veículo, com o dizer
;abanOonado,,, conforme modelo do Anexo ll, da presente Lei, bem como o veículo

Oãrã sãr fotografado ou filmado na situação em que se encontra para servir como

prova de abandono e consequente infração a esta Lei'

Alves Dias 1211 - Cento ' CEP 7g.1gOM) - Sáo GaDrie' do Oe§te - ifs
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AÉ. 60. os veículos recolhidos e não reclamados no prazo de sessenta dias,

poaém ser levados a leilão como sucata para pagamento do guincho e demais

despesas pertinentes, ou ainda, pode ser doado á entidade social devidamente

constituída, mediante os trâmites legais necessários'

§loDosrecursosobtidoscomoleilâodequelJalaocaputdesteartigo,
serão dãscontados os valores devidos de remoção e estadia, conforme Anexo l, da

presente Lei, onde eventuais valores remanescentes ficam à disposição do

proprietário do veÍculo, caso identificado.

§2oEmnãosendoidentificadooulocalizadooproprietáriodov-eículo,
eventuai saldo remanescente será recolhido aos cofres do Município de Sáo Gabriel

do oeste e sua destinação é para a Agência Municipal de Trânsito para ser aplicada

em campanhas educativas.

Art. 70. O responsável pela infração será penalizado com multa no valor

correspondente a dez unidades Fiscais do Município de são Gabriel do oeste -
UFSG| e, em 63so de reincidência, sofrerá penalidade em dobro, sendo o valor

recolhido aos cofres municiPais.

Art. 80. A aplicação da penalidade de multa não exonera o infrator do cumprimento

da obrigação que a originou, nem de sofrer outras penalidades'

Art. 90. Para fazer a retirada do veículo ou carcaça será necessário:

| - apresentação da documentação do veículo regularizada, com todos os débitos

legais quitados;

ll - quitação dos débitos referentes ao guincho e a estadia do veículo apreendido

no pátio credenciado ou disponibilizado pelo Município para o recolhimento do

veículo.

CAPíTULO III
DAS DTSPOSIÇOES FINAIS

AÉ. í0. Em sendo constatado que o veículo possui alienação fiduciária em garantia

e venda com reserva de domínio, o alienante será notificado.

AÉ. í1. No caso de qualquer restrição judicial sobre o veículo, o órgão do Poder

Judiciário detentor do processo será notiÍicado sobre a situação para que, querendo,

tome as providências pertinentes.

AÉ. 12. Outras infrações cometidas por estacionamento e não dispostas nesta lei

serão fiscalizadas conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro ou em suas

resoluções.

Art. 13. Para cumprimento desta Lei fica o chefe do Poder Executivo Municipal

autorizado a celebrar convênio com o DETRAN ou providenciar a contratação de

guincho e pátio para o depÓsito dos veiculos recolhidos.
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Art.í4. Cabe à equipe da Agência Municipal de Trânsito a operacionalizaçâo e

execução da presente Lei.

Art. ,15. constitui a presente Lei o Anexo I - Valores de Remoçáo e Estadia; Anexo

ll - Adesivo de ldentificação para Fixaçâo no veículo; Anexo lll - Auto de Retirada

de Veículo Abandonado (ARVA); Anexo lV - Termo de Notificaçáo por Edital -
Veículos Abandonados: e Anexo V - Termo de Notificação - Veículo Abandonado.

AÍt. í6. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação'

Sáo Gabriel do Oeste - MS, 25 janeiro de 2021

L
ER
REF
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ANEXO I - Projeto de Lei no 00112021

TABELA DE VALORES Oe RernoçÃo oe veicuuos

Rua lrartimiano Alves Dias 1211 - Centro - CÉP |g.1g0-Oo0 - Sáo GeÚiet do Oeste - lts
329 í 2 1 1 1 -www. saogabdel. fi s. gov.br

Valor da Taxa em U FSGOGuinchoo de RemI
0,6Bicicleta, ciclomotor, motoneta, m

triciclo, quadriciclo e similares, e carro de

mao

otocicleta,

Automóvel, camioneta, utilitário, charrete,

, outros
2Micro-ônibus, ônibus, bon

caminháo trator, trator de rodas, trator de

esteiras e trator misto

de, caminhão,

0 bue ou semlrreMotocicletas ue

0,6
Reboque ou semineboque com
Total (PBT) de até uma ton

Peso Bruto
elada para

automóveis
1,3Reboque ou semineboque com

Total (PBT) de 1.001 kg a 3.4
Peso Bruto

99 kg (para

automóveis e utilitários
2Reboque com Peso Bruto

valor igual ou superior a 3.500 kg (para
Total (PBT) com

caminhóes
- Motocicletas: 0,6
- Automóveis. 0.9
- Caminhôes: 2

Veículos de competição (

veículo enquadrado como motocicleta,

automóvel ou caminhão

de acordo com o

2ciaisVeículos es
Motocicletas: 0,6
- Automóveis: 0,9
- Caminhões: 2

Veículos de coleção
veículo enquadrado
automóvel e caminhão

Acréscimo de 0,2
Quando ocorrer a re

São Gabriel do Oeste
áreas ruralmoção em

do Municí io de

SGOFUo emtaaT Paxa dloa dafvil- e Guarda Estadia/ Diária
0, 1Bicicleta, ciclomotor, moto

triciclo, quadriciclo e similares, e carro de

mao

neta, motocicleta,

0,15Automóvel, camioneta, utilitário, charrete,

ca , outros
0,3Micro-ônibus, ônibus, bo

caminhão trâtor, trator de rodas, trator de

esteiras e trator misto

nde, caminhão,

0,1Reboque ou
motocicletâs

Semirreboque Para

0,'1 5comRe ue com Peso Bruto Tota I

DOE ÔRGÀOS, SÀLVE UHA VIDA''
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peso de
automóveis

até uma tonelada (Para

Reboque ou semirreboque com
Total (PBT) de 1.001 kg a 3.499 kg (para

automóveis e utilitários

Peso Bruto

0,3Reboque com Peso Bruto
valor igual ou superior a 3.500 kg (para

Total (PBT) com

caminhóes
- Motocicletas: 0,1
- Automóveis: 015
- Caminhôes: 0 3

Veiculos de competição (de aco
veiculo enquadrado como motocicleta'
automóvel ou caminhão

rdo com o

0,2ISVeículos es
Motocicletas: 0,1

- Automóveis: 0,15
- Caminhões: 0,3

Veículos de coleção
veículo enquadrado
automóvel e caminhão

(de acordo com o
como motocicleta,

Rua llaraimiano Atves üas 1211 - Centío - CEP 79.190qn - São Gabrie' do Oêste - S
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ANEXO ll - Projeto de Lei no 00'112021

ADEStvo DE lDENTtFtcaÇÃo plna rtxaÇÂo uo veicut-o

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNtciPto oE sÃo clenteL Do oESTE
AGÊNcrA MUNtctPAL DE TRÂNSlro

SAOGABR|EIDoOESIE

ATENÇAO

PIaca

Data: /

De acordo com a Lei n' 

-, 

de 

- 
de

proprietário notificado para retirar o veículo no
descumprimento poderá acarretar a remoçáo, se
com as custas de remoçáo e estadia anunciadas a

veículo.

Marca/Modelo:

Prazo para retirada do veículo: 5 dias úteis a partir desta notificaçáo'

I

de 2021, fica o
prazo máximo acima descrito. O

ndo esta realizaçáo pelo Município
o proprietário quando da retirada do

Rua nardmiano Atves Dias 1211 - Cen'o - CEP 79.19t 400 - Sáo Gabtie' do oêsle - its
Fooe./Fax: (O-ôn 3295'211 1 -www.saogaÚiel.ms.gov br
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h

Proprietário deste veículo

NotiÍicação no 

-
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ANEXO lll - Proieto de Lei no 0O'll2O21

AUTo DE RETTRADA oe veícut-o ABANDoNADo (ARVA)

ldentificação do Veículo:

Placa Município UF Marca/Modelo Espécie Categoria

Local do Abandono:
Bairro Data Hora

ldentificação do Proprietário:

Nome:

Ende

Motivo do Recolhimento:

UFCidadeRua Bairro

Avarias apresentadas:

Sim Não Descrição
Sistema de
(Rádio/MP3/CD)

som

DVD
Extintor

Macaco
Calhas

Sim Não Descrição
Auto falante

Farol auxiliar
Estepe
Triângulo
Chave de roda
Tapetes de bonacha

Rua lladimiano Atves Dias 1211 - Cen,m - CEP 79-190-{Xn - Sáa Gaôrie' do Oes,ê - íS
FondFax: (0_67) 329U21 I 1 -www.saogabdel.ms.gov.br
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Condições do Veículo:

Equ ipamentos:

Bateria
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Antena Outros: (especificar no
campo observação) 

-N' Chassi Hodômetro

Pneus: ( ) Bom ( ) Liso ( ) Cortado
Combustível: ()Vazio ()114 ()í/3

( ) Não possuí
( )% ( )Cheio

Veículo Fotografado?
( ) Sim Frente / Traseira / Laterais

Veículo Transportado Por:

Nome do Motorista RG / CNH Empresa

Fiscal da Prefeitura:

Nome Matrícula Assinatura

Observação:

Recibo:

Recebi o veículo nas condições acima descritas

Nome Assinatura Data

Rua llartimiaoo Alves Dias 1211 - Cenlro - CEP 79.190ts000 - Sáo Gaôtiê, do OesÍe - f,,S
FondFax: (0-67) 32912111 -wvw.saogabáel.ms.gov.br
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íâ via: Agência Municipal de Tránsito 2' via: Propíietário r via: empresa de Guincho 4' via: Pátio

ANEXO lV - Proieto de Lei no OO'll2O21

TERMO DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - VEiCULOS ABANDONADOS

EDTTAL DE NOTIF|CAÇÂO DE REMOÇÂO DE VE|CULOS ABANDONADOS EM

LOGRADOUROS PÚBLICOS No 

-/-
A Agência Municipal de Trânsito, da Prefeitura Municipal de Sáo Gabriel

do oeste - MS, dando cumprimento ao que estabelece a Lei Municipal n" ???12021,

de ?? de ?? de 2021 , especificamente no seu artigo 2", após decorrida, sem êxito' a

notificação do(s) proprietário(s) pelo presente Edital, NoTlFlcA os proprietários dos

veículos abaixo relacionados para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta

publicação, retirar seus veículos do logradouro público' sob pena de remoção'

São Gabriel do Oeste-MS, 

- 

de de2021

ResPonsável
Agência MuniciPal de Trânsito

b

PLACA NOME DO PROPRIET Rto N'DA
NOTTFTCAÇÃO

DATADA
CONSTATAçÃO

Rua Madimiano Àtves Dias 1211 - Centro - CEP 79'19$0OO - Sáo Gabiel do Oêsíe -
Fone/Fax: (0-67) 329ç21 1 1 -w'tw'saogab,-ielm§goÍbr
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ANEXO V - Proieto de Lei no 00112021

TERMo DE NortFtcAÇÃo - veicuLos ABANDoNADoS

, neste Município, e

o proprietário do veículo Placa Marca/Modelo

, Cor , NOTTFICADO quanto à

necessidade de retirada do veículo de via no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Fica ainda, o proprietário notificado de que a não retirada do veículo

poderá implicar na remoÉo do veículo para o pátio, nos termos do previsto no inciso

lV, do Art. 4', da Lei no 12021.

São Gabriel do Oeste-MS, 

- 
de de 2021

l,l,cme do Proprietário do Veículo RG/CPF/CNH Assinatura

Nomê do Fiscel da Prefeitura Matricula Assinatura

_, Bairro

FondFax: (0-67) 3295-2111 -vrww.saoEabiet.ms'gov.br
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Rua lrataimiano Atves Dias 1211 - Centro - CEP 79.19GOOO - Sào Gabríel do Oestê -

Tendo em vista a constatação de que seu veículo já se encontra há mais

de 30 (trinta) dias abandonado em via pública, na Rua 

-

nos termos do inciso ll, do artigo 4', da Lei Municipal no 2021, de de de 2021,fica


