
PROJETO DE LEI Nº 58/2017 
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 

Disciplina as condições de recolhimento de veículos abandonados 
nas vias ou logradouros públicos do município e dá outras providências. 

 
 
 

Art. 1º - Esta lei disciplina a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no 
âmbito do Município do Matão. 

 
Art. 2º - A condição de abandono dos veículos motorizados ou não, estacionados em 

logradouros públicos, é caracterizada por uma das seguintes situações: 
I - visível estado de má conservação, com a carroceria apresentando evidentes sinais de 

colisão ou ferrugem, ou se for objeto de vandalismo ou depreciação voluntária; 
II - sem placa de identificação; 
III - sem identificação do número do chassi; 
V - sem identificação do número do motor; 
VI - aquele que se encontrar estacionado no mesmo local da via pública por 20 (vinte) dias 

consecutivos; 
 
Parágrafo único - A mudança de local de estacionamento do veículo no logradouro não 

descaracteriza o abandono do veículo. 
 
Art. 3º - A constatação de estado de abandono será realizada pela Secretaria Municipal de  

Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, do Município de 
Matão, por meio de relatório operacional elaborado pelo Departamento de Trânsito. 

 
Parágrafo único - No ato da identificação e elaboração do relatório operacional, o Agente 

Municipal de Trânsito ou Policial Militar conveniado, deverá observar todas as características e 
condições do veículo, contendo obrigatoriamente: 

 
I - os dados que forem possíveis visualizar nos veículos, carcaças, chassi e partes dos 

veículos abandonados nas via pública, como, por exemplo: marca, cor, modelo, chassi e placa; 
II - o tempo que se encontra abandonado nas vias ou locais públicos; 
III - a data da identificação; 
IV - o nome do proprietário, se for conhecido. 
 
Art. 4º - Nos casos em que ficar caracterizado o abandono, o veículo será identificado, e o 

proprietário será notificado pelo Departamento de Trânsito do Município, para que retire o veículo 
do logradouro público no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção. 

 
§ 1º - A notificação de que trata o caput deste artigo será encaminhada pela Secretaria 

Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, por 
meio de remessa postal, com Aviso de Recebimento - AR, que será enviada para o endereço do 
proprietário constante nos registros do órgão executivo de trânsito do Estado.  

 
§ 2º - Decorridos, sem êxito, todas as tentativas de notificar o proprietário através de meio 

postal, deverá ser providenciada a notificação através de Edital publicado em Diário Oficial do 
Município, concedendo novo prazo de 5 (cinco) dias ao proprietário para a remoção do seu 
veículo. 

 
§ 3º - Não sendo identificado ou localizado o proprietário ou responsável pelo veículo em 

virtude da falta de placa de identificação ou do elevado estado de deterioração que torne ilegível 
seus caracteres, será fixada uma notificação no vidro ou lataria para que o proprietário retire o 



veículo do logradouro público no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
§ 4º - Findo o prazo fixado na notificação, sem a devida retirada pelo proprietário, a 

Secretaria Municipal de  Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa 
Civil, diretamente ou por quem designar, fará a remoção do veículo para local previamente 
estabelecido. 

 
Art. 5º - Os veículos removidos nos termos desta lei ficarão à disposição dos seus 

respectivos proprietários ou responsáveis legais pelo prazo de 60 (sessenta dias), a contar da 
data da remoção, podendo ser retirado a qualquer momento desde que sejam cumpridas as 
seguintes exigências: 

I - A retirada do veículo só poderá ser realizada pelo proprietário do veículo devidamente 
identificado ou por procurador habilitado, apresentando comprovação de propriedade; 

II - Apresentação dos recibos de pagamentos pelo serviço de remoção e diárias devidas; 
III - Comprovação de pagamento de débitos fiscais, impostos, taxas, multas, entre outros 

débitos atrelados ao veículo. 
 
Art. 6º - Na hipótese dos veículos não serem reclamados por seus proprietários ou 

responsáveis, no prazo de 60 (sessenta dias), serão levados à hasta pública, nos termos do art. 
328, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e da Resolução 331 do CONTRAN de 14 de agosto 
de 2009. 

Parágrafo único - Os créditos referentes ao leilão, depois de deduzidas as despesas com 
a remoção e estadias, serão destinados ao Fundo Municipal de Trânsito. 

 
Art. 7º - O Poder Executivo poderá regulamentar as prescrições desta Lei, quando 

necessário, e julgando adequado para a satisfação do interesse público. 
 
Art. 8º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de 

dotações próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.  
 
Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
Palácio da Independência,      de maio  de 2.017. 
 
 
 
 
 
 

 JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
  Prefeito Municipal 
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Matão, 23 de maio de 2.017. 



 
Ofício nº  0382/2017 
 
 
Exmo Sr. 
VALTER LUIZ TREVIZANELLI  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Matão 
Nesta 
 
Senhor Presidente. 
 
Anexo ao presente, estamos remetendo por intermédio de Vossa Excelência, para a devida 
apreciação dos nobres integrantes desse Egrégio Legislativo, o Projeto de Lei que Disciplina as 
condições de recolhimento de veículos abandonados nas vias ou logradouros públicos do 
município e dá outras providências. 
 
Como é do conhecimento de todos os parlamentares desta Casa de leis, o abandono de veículo 
em via ou estacionamento público é fato relativamente comum em nosso município, tal qual se dá 
na maioria das cidades brasileiras. 
 
Trata-se de um problema caracterizado não somente pela ocupação abusiva de espaço público, 
mas também, e principalmente, pela ameaça à saúde e a segurança pública, em face do veículo 
abandonado ficar sujeito à ação do tempo e a depredações. 
 
Muito embora cause visível incômodo social, o veículo abandonado não mereceu do legislador da 
Lei de Trânsito nenhum tratamento que o sujeitasse à remoção, medida administrativa aplicável, 
por exemplo, aos veículos estacionados em local proibido. 
 
Em vista da lacuna existente na norma federal, cabe aqui a iniciativa do município de editar lei que 
tipifica o abandono de veículo e de estabelecer as punições e as medidas administrativas 
correspondentes. 
 
Trata-se, pois, para solução do problema, da aplicação do princípio da subsidiariedade que o § 5º 
do art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro dá aos órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito - SNT, no exercício de suas funções, a incumbência de defender a vida, 
preservando a saúde e o meio ambiente.  
 
“Art. 1º - O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à 
circulação, rege-se por este Código.  
 
… 
 
§ 5º - Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão 
prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio 
ambiente.”  
 
Pois bem, observa-se na redação legal, um aclaramento à atuação dos membros com ação 
executiva no Sistema Nacional de Trânsito - SNT, colocando-os defronte à responsabilidade de 
evitar que veículos abandonados em logradouros públicos, ameacem as bases de uma 
comunidade que se quer saudável, segura e sustentável. 
 
Sendo assim, encaminhamos o presente projeto, com o propósito de ser discutida e examinada a 
questão por esta Casa de Leis, ficando na expectativa de contar com a vossa honrosa aprovação.  
   
 Em razão da importância da matéria, solicitamos que sua tramitação se faça em regime de 
urgência, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão. 



 
Sendo só o que se nos oferece para o momento, prevalecemo-nos do feliz ensejo para consignar 
a Vossa Excelência e dignos pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.  
 
Atenciosamente.  
 
 
 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 
  Prefeito Municipal 

 
 

 


