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LEI N° 018, DE 09 DE JUNHO DE 2021.

“Dispoe sobre a fiscalizagao, autuagao e
remogao de veiculos abandonados nos
logradouros publicos no Municipio de Cabralia
Paulista e da outras providencias.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA, Senhor
ODEMIL ORTIZ DE CAMARGO, Fago saber, em cumprimento
ao disposto nos artigos e incisos da Lei Organica do Municipio,
que a Camara de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica proibido o abandono a permanencia nos logradouros publicos do Municipio de
Cabralia Paulista, de veiculos automotores sem condigoes de circulagao, nos termos
desta lei.

Art. 2° Considera-se sem condigoes de circulagao, os veiculos que:

em fiscalizagao pelo orgao competente, nao estejam dotados dos requisitos,
especificagoes e documentagoes estabelecidos pelo Codigo de Transito Brasileiro,
e legislagao correlata;

com a falta de urn, alguns ou todos os vidros: frontal, traseiro ou lateral, quando for
de sua caracteristica;

I.

II.

III. sem pneus ou rodas;

IV. com urn ou mais pneus furados, sem qualquer sinalizagao de alerta de providencia
para o conserto;

V. sem urn ou mais farois e demais luzes de sinalizagao de transito;

VI. com a lataria enferrujada ou faltante;

VII. sem motor ou motor danificado;

sem emplacamento, ressalvadas as limitagoes permitidas pela Lei Federal para os
veiculos em fase de emplacamento;

VIII.



^OcT RAPREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA 'PAEUSTA
C N PJ: 4 6.1 3 7.4 6 9/0 0 0 1-7 8

Rua Joaquim dos Santos Camponez, 661 Centro - Cep: 1 7.480-000
Fone (14) 3285-1244

e-mail: gabinete@cabral ia.sp.gov.br

n
kV i

MUNICiPIOVCRD]

apresentar problemas em qualquer item veicular que impega a locomogao do
mesmo.

IX.

Paragrafo unico. A caracterizagao do veiculo sem condigoes de circulagao de que trata
este artigo podera se dar pela verificagao de uma ou mais das hipoteses nele previstas.

Art. 3° Compete a Prefeitura Municipal de Cabralia Paulista, no exercicio do poder de
policia, a fiscalizagao e autuagao do veiculo automotor abandonado nos logradouros
publicos.

Art. 4° O veiculo automotor encontrado nos logradouros publicos do municipio nas
condigoes do artigo 2°, sera identificado atraves de suas placas ou chassi e o proprietario,
constante nos cadastros dos orgaos de transito, sera notificado para remove-lo no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de remogao forgada e aplicagao da penalidade de
multa pecuniaria, no valor de 50 UFESP's.

Paragrafo unico. O valor da multa sera recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de
Cabralia Paulista, para o custeio das despesas com as autuagoes a serem emitidas.

Art. 5° O proprietario notificado podera apresentar defesa no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar do recebimento da notificagao, justificando a impossibilidade de remogao,
cuja defesa sera analisada pela autoridade competente e proferida decisao, em igual
prazo.

Paragrafo unico. O proprietario sera notificado da decisao proferida para ciencia e, caso
esta nao seja acolhida, tera prazo de 24 (vinte e quatro) horas para remogao do veiculo a
contar do recebimento da notificagao.

Art. 6° A nao remogao do veiculo nos prazos acima estipulados caracterizara a intengao
de abandono de bem movel, ficando o agente fiscalizador autorizado a solicitar junto a
Policia Militar a remogao forgada e providenciar a destinagao propria ao veiculo, cujas
despesas serao repassadas ao proprietario do mesmo, sem prejuizo da aplicagao da
penalidade de multa pecuniaria.

Art. 7° O veiculo removido ficara sob a guarda da Permissionaria credenciada para
prestagao do servigo de patio no Municipio, pelo prazo de 90 (noventa) dias, periodo em
que o proprietario podera providenciar a retomada do veiculo, mediante pagamento da
multa aplicada, despesas pela remogao e guarda do veiculo, bem como eventuais debitos
que incidam sobre o veiculo.

§ 1° Apos este periodo, se nao houver a retomada por parte do proprietario, a
Permissionaria podera levar o veiculo a leilao e o produto da venda sera utilizado para
ressarcimento das despesas geradas pelo mesmo.
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§ 2° Se os valores obtidos com o leilao nao forem suficientes para ressarcimento das
despesas com remogao, guarda, leilao e multa, o proprietario sera notificado pela
Permissionaria, para pagamento do valor faltante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena
de serem adotadas as medidas judiciais cablveis.

Art. 8° Se o proprietario, ao receber a notificagao pela primeira vez, proceder a remogao
voluntaria do veiculo no prazo estipulado no art. 4° e voltar a abandona-lo, restara
configurada a reincidencia, ocasiao em que a multa prevista no artigo 3° sera aplicada em
dobro e a remogao sera forgada, seguindo-se o procedimento acima estipulado,
independentemente do prazo transcorrido entre a primeira e a segunda ocorrencia.

Paragrafo unico. A multa prevista no “caput” desse artigo sera aplicada mesmo que ocorra
a remogao voluntaria do veiculo por seu proprietario.

Art. 9° Caso o proprietario volte a abandonar o veiculo pela terceira vez, configurando
novamente a reincidencia, o veiculo sera imediatamente removido, sem previa
comunicagao ao proprietario reincidente e a multa prevista no art. 3° sera novamente
aplicada em dobro, independentemente do prazo transcorrido entre a primeira e a terceira
ocorrencia.

Art. 10 Considera-se abandonado tambem, o veiculo que, embora em condigoes de
circulagao, ficar estacionado em logradouro publico por periodo superior a 05 (cinco) dias
consecutivos e nao for removido apos a notificagao para tanto, ficando o proprietario
sujeito as penalidades previstas nos artigos anteriores.

Art. 11 O procedimento a ser adotado pelo agente fiscalizador sera regulamentado pelo
Executivo no prazo de 30 (trinta dias) a contar da publicagao desta lei.

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 09 de junho de 2021.

RTIZ DE CAMARGO

Prefeito Municipal

Registrada em livro proprio e afixada em lugar de costume.


