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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e    sobre    servigos    poblicos    de

remogao,   transporte,   guarda   e   dep6sito  de   veiculos

removidos e/ou apreendidos, bern como de carcagas de

veiculos  abandonados  em  vias  poblicas,  e  da  outras

providencias.

0  PREFEITO  D0  MUNICIplo  DE  JACAREl,  USANDO

DAS ATRIBUIC6ES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR

LEI,    FAZ    SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROIvluLGA    A

SEGUINTE LEI:

Art.  1° Fica  instituido  no ambito do municipio de Jacarei

o Servieo de Remogao, Guincho, Guarda e dep6sito de Veiculos e Carcagas de Veiculos

Automotores.

Art.  2°  0  Servieo  mencionado  no  artigo  1°  podefa  ser

prestado   por   Concessionarias,   por   meio   da   instituigao   e   exploragao   de   patio   de

recolhimento,  mediante  a  cobranea  das  despesas  decorrentes  da  remogao,  guarda,

dep6sito e cust6dia diaria de veiculos.

Art.  3° 0  Poder Executivo  Municipal executara o servigo

decorrente desta lei,  atraves das modalidades de contratagao previstas na lei federal  n°

8.666/1993,  lei federal 8.987/1995, entre outras aplicaveis ao caso.

Art.   4°   Observada   sua   estrutura,   cabefa   ao   Poder

Executivo a competencia de gerenciar,  controlar e executar as atividades de transito em
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todo  o  territ6rio  municipal  e  adotar  as  medidas  necessarias  para  implementagao  dos

servieos  de  remogao,  guarda  e  dep6sito  de  veioulos  que  tenham  sido  recolhidos  ou

apreendidos por infrae6es de transito.

Art.  5°  0  Servigo  de  guincho  consiste  na  remocao  de

veiculo   apreendido  e  destinado   a   Patio  de   Recolhimento   do   Municipio   ou   a   area

pertencente a prestadora do servigo, desde que hajam presentes os recursos necessarios
a fim de garantir a seguranca do patrlm6nio depositado.

§1® 0 valor da diaria da guarda, dep6sito ou cust6dia dos

veiculos   recolhidos   ou   apreendidos   consistifa   na   tarifa   de   manutengao   diaria   sob

responsabilidade da Concessionaria, incidindo a tarifa desde a entrada do veiculo no patio

ate a efetiva saida do mesmo.

§2° A diaria de guarda, dep6sito e cust6dia correspondera

ao  periodo  integral  em  que  o  veiculo  permanecer  no  patio  ou  area  de  recolhimento,

contando-se sempre em dias.

§3°  No  minimo 5%  (cinco  por cento)  do  valor bruto total

arrecadado   mensalmente   pela   Concessionaria,   referentes   as   receitas   de   guincho,

remogao,  guarda,  dep6sito,  cust6dia e alienagao de veiculos,  serao  repassados para a

Municipalidade,   devendo,   para  tanto,   a   Concessionaria  apresentar  mensalmente  os

relat6rios detalhados das suas receitas.

§4°  Os  reajustes  das  tarifas  serao  fixados  por  meio  de
Decreto do Poder Executivo Municipal, podendo haver reajuste anual, desde que limitados

a  variagao  do  indice  IPCA  -  lndice  de  Pregos  ao  Consumidor  Amplo,  divulgado  pelo

lnstituto Brasileiro de Geografia Estatistica, acumulada no exercicio financeiro anterior.
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§5° No caso de extingao do indice  refendo no paragrafo
anterior sera adotade como pafametro maximo de reajuste da tarifa o indice adotado pete

Unfao  como  sendo  aquele  que  refletifa  a  alteragao  do  poder  aquisitivo  da   moeda,

aplicando sempre o de manor valor em caso de haver mais de urn indice oficial para este

mesmo fim,

Art.  6°  A  Concessionaria  notificafa  os  proprietarios  dos

veiculos  apreendidos  ou  recolhidos  ao  local  utilizado  para  guarda  ou  dep6sito  e,  nao

sendo o veiculo retirado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, podefa o bern ser levado

a  hasta  ptiblica,  deduzindo-se  do  produto  da  alienagao  os  valores  devidos  a  multas,

tributos, custos de dep6sito e demais encargos legais,  restituindo ao propriefarjo do bern

alienado, ap6s os devidos descontos mencionados neste artigo, eventual saldo.

Art.    7°    Cabefa    a    Concessionaria    a    organizagao,

promogao  e  execueao  dos  procedimentos  necessarios  a  realizaeao  da  alienagao  dos

veiculos que estiverem sob sua  responsabilidade,  bern como  restituir ao propriefario do

bern alienado eventual saldo, quando este houver.

Art.  8° Em  caso de apreensao de veiculo transportando

carga  perigosa,  viva,  perecivel  ou de transporte coletivo de  passageiros,  aplicar-se-a  o

disposto no §5° do artigo 270 do C6digo de Transito Brasileiro.

Art.   9°   0   recolhimento   e   a   liberagao   dos   veiculos

automotores e similares a Concessionaria serao precedidos de autorizagao da Autoridade

Estadual de Transito,  Delegado de Policia,  Poder Judiciario ou da Administragao Pt]blica

Municipal, observando suas respectivas competencias.

Pafagrafo  tlnico:  A  liberagao  do  veiculo  somente  se

procedera mediante a comprovagao do pagamento de todos os tributos, tarifas e demais
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encargos  inerentes ao bern ou  incidentes  por forga da  remogao,  dfarias de dep6sito ou

quaiduer outra hip6tese de oneragao prevista nesta lei.

Art.10° Ao Departamento de Transito cabera fiscalizar o

servigo ora implantado, de acordo com as legislag6es em vigor, em especial observando

a  Lei  Federal  n°  9.503,  de  23  de  setembro  de  1997,  podendo  vistoriar  patios,  locais

destinados a dep6sito e demais instalae6es destinadas a operacionalizaeao dos servieos

instituidos por esta lei.

Art.    11°   A    Prefeitura    de    Jacarei    podera    celebrar

convenios  para  formagao  de  Patios  Unificados  com  Autarquias,  Fundag6es  e  demais

6rgaos  pdblicos  federais,  estaduais  e/ou  municipais,  inclusive  realizar  a  concessao  do

servigo publico com empresas especializadas, mediante processo licjtat6rio.

Art.12° A empresa habilitada no processo licitat6rio sera

deferida a Concessao, pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogavel por igual

periodo, a criterio exclusivo do Poder Executivo Municipal.

Art.13° A delegaeao as pessoas fisicas ou juridicas e da

competencia exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, e sempre sera precedida

de processo licitat6rio.

Art.   14°  A  pessoa  juridica  que  participar  do  processo

licitat6rio devefa atender,  no que couber,  aos dispositivos  contidos  nas  Leis  Federais  n°

13.160, de 25 de agosto de 2015;  Lei n° 8.666,  de 21  de junho de  1993;  Lei n° 8.987, de

13  de  fevereiro  de  1995,  assim  como  Lei  Federal  Complementar  n°  123,  de   14  de

dezembro de 2006.

Art.15° A pessoa juridica habilitada no processo licitat6rio

devefa:
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I - manter o  pleno funcionamento dos seus servigos de

rrenioeao, guincho, dep6sito e guarda de veioulos, durante 24 horas por die,  inclusive aos

sabados, domingos e feriados;

11  -  fazer  e  manter  sob  sua  integral  responsabilidade  o

controle de registro fotogfafico e documental da situagao em que se encontrafa o veiculo

no momento da sua entrada e saida do patio de recolhimentos, permitindo ao propriefario

ou seu representante que acompanhe os trabalhos de fotografia e elaboraeao de laudo a

serem realizados por profissional da Concessionaria;

Ill  -  permitir  ao  propriefario  ou  seu  representante  legal

que,  no  ato  da  vistoria  de  entrada  e  saida  do  veiculo  apreendido,  manifeste  eventual

divergencia conquanto documentado nos respectivos laudos;

lv -assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente

execueao dos servieos ptlblicos prestados;

V -atender prontamente as solicitag6es e requisig6es da

administra  pdblica  municipal,  autoridade  policial  e  do  poder judiciario,  no  que tange  ao

servieo de remogao, guincho, guarda e dep6sito dos veiculos;

Vl  -  manter o  veiculo  da  Concessionaria,  destinado  as

remog6es e trabalhos de guincho, em plena capacidade de executar suas finalidades com

seguranca,   devendo  a  empresa  submeter  seus  carros  a  vistorias  anuais,   a  serem

realizadas perante os 6rgaos competentes;

VIl -zelar pela manutengao da continuidade dos servigos

mencionados no artigo 1° desta lei;
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Vlll  -  cumprir  os   itinefarios  determinados   pelo   Orgao

Executivo de Transito e pelo Departamento de Transito do Municipio;

lx -responder objetivamente pelos seus atos, sujeitando-

se  as  normas  e  penalidades  previstas  no  C6digo  de  Transito  Brasileiro,  C6digo  Civil

Brasileiro e demais Diplomas Legais aplicaveis;

X - submeter-se a fiscalizagao das autoridades e agentes

de tfansito competentes, assim como a administragao pdblica municipal;

Xl     -     apresentar     seus     agentes,     funcionarios     e

representantes sempre devidamente uniformizados e identificados;

XII   -   substituir   imediatamente   o   carro   destinado   a

remogao e trabalhos de guincho sempre que apresentar mal funcionamento ou qualquer

outra  condigao  que  exponha  seus  usuarios  a  riscos  ou  que  possa  comprometer  a

seguranga do trabalho de remoeao.

Art.16° A empresa  habilitada  no processo  licitat6rio  nao

podefa   manter  ou   permitir  que  se  mantenha  ou   exenga,   ainda  que  eventualmente,   ,

qualquer outra  atividade,  econ6mica ou  nao,  nos  locais e bens destinados  a  prestagao

dos seus servigos;

Art.17° Os veiculos da Concessionaria a serem utilizados

para remogao ou trabalhos de guincho deverao ser dotados de mecanismos e/ou sistemas
adequados  a   remover  e  transportar  adequadamente  e  com  seguranea  os  veiculos

apreendidos, removidos ou que serao transportados.

Paragrafo    tlnico:    Os    veiculos    da    Concessionaria,

destinados  aos trabalhos de  remogao  ou  guincho,  deverao  ser submetidos  as vistorias
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removidos e/ou aDreendidos. ben come de carcacas de veiculos abandonados
dblicas e da outras Drovidencias.

trimestrais,  em  locais  e  perante  6rgaos  competentes  a  serem  designados  pelo  poder

Executivo.

Art.   18°   Esta   lei   entrafa   em   vigor   na   data   de   sua

Camara Municipal de Jacarei, 02 de maio de 2019.

publicagao.

NBife#u#MthEXRA
VEREADOR - PR VERADOR - PSD
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Ajustificativa do projeto prende-se ao fato de que a pratica de abandono de veiculos em

vias  pdblicas  no  Municipio  de  Jacarel  vein se  tomando  recorrente,  com  indmeros  casos  sendo

relatados, sendo, portanto, urn importante tema, que afeta e incomoda toda sociedade.

Apesar dos  evidentes riscos para a sadde ptiblica e para a seguranca,  as autoridades

afimam que por estarem estacionados em locais permitidos, nao existe lei especifica que permita

retirar esses veiculos das vias ptiblicas.

Considera-se  veiculo  abandonado  nas  vias  ptiblicas todo  aquele  que  se  encontra em

evidente estado de abandono ou conservacfro e manifesto estado de decomposieao de sua carroceria

e de suas partes removiveis, em qualquer circunstancia ou situapao, com sinal de colisfro ou objeto

de vandalismo ou ainda de depreciapao voluntdria, ainda que o veiculo esteja coberto com qualquer

tipo de material.

Ressaltamos  que  sao constantes as reclamap6es  da populapao no  sentido  de que tais

veiculos abandonados trazem enormes transtomos aos muricipes, acarretando poluicao visual, bern

como diversos prejuizos para seguranca e fluidez do trinsito, dos pedestres e no deficit de vagas

para estacionamento, pois os veiculos abandonados ocupain percentual significativo das vagas de

estacionamento  disponibilizndas  pelas  cidades  brasileiras  e,  atrapalhando  o  estacionainento  de

outros veiculos, devidamente licenciados e ocupando ate espago mos passeios ptiblicos, atrapalhando

a adequada mobilidade urbana.

E ainda, devemos ressaltar os indmeros riscos para a sadde pdblica e ao meio ambiente

urbano,  pois  al6m  de  servirem  de  dep6sito  de  lixo,  mato,  podem  acumular  isua e  se  tomarem

criadouros do mosquito da dengue e de pregas urbanas,  como insetos, ratos e animais nocivos a

sadde hulnana, facilitando a disseminacao de doengas contagiosas. A16m disso, muitas carcagas de

veiculos  abandonados  se  transformam  em  esconderijos  de  usudios  de  drogas,  bandidos  e  sao
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utilizados para dep6sitos de drogas e armamentos. Outras carcagas sao utilizadas, por moradores de

rua, como armirios para guardar outros objetos ou lixo.

Dessa forma, enquanto agentes ptiblicos visitam as moradias para combater e prevenir

os focos do mosquito transmissor da dengue, os veiculos e carcagas abandonados nas vias pdblicas

acabam se tomando dep6sitos de lixo e de agua parada, atraindo vetores de transmissao de doengas,

sem falar mos riscos de acidentes, pois muitos estao abandonados em lugares impr6prios, como por

exemplo em frente a casas e com6rcios.

Vale ressaltar que tanto o C6digo de Transito Brasileiro` mos termos do art. 26. incisos

I e 11. bern como o disDosto no artiro 23. XII da Constituicfro de  1988` Demitem clue o Municfroio

Dossa legislar sobre o assunto.

Assim, diante destas raz5es, apresento esta propositura, pois confio no voto dos meus

llustres Pares nesta Casa para aprovapao deste Projeto de Lei que e importante ao bern-estar social

e, que atendefa sem divida, aos anseios da nossa comunidade.
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