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GABINETE DO PREFEITO
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De 03 de outubro de 2019

Di,spoe sobre a guarda, o deçnsito e a uenda de ueículos
removíd.os, apreendid.os e retirados de circulaçÃo, bem como
sobre o seruiço de remoçã.o de ueículos em dearrência de
infraçao à legislaçno de trãnsito nos logradouros e uias públicas
no â.mbito do Município de Sao Francísco do Conde, Bahia e dá
outras prouidências.

Art. 1e - Fica o Município de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, nos
termos do artigo 10, da Lei Federal Ne 13.160, de 25 de agosto de 2015, responsável pela
guarda, deposito e venda de veículos remoüdos, apreendidos e retirados de
circulação, por infração à legislação do Código de Trânsito Brasileiro e/ou infração à
Iegislação municipal de Trânsito, nos logrado:ros públicos e üas públicas abertas à
liwe circulação no Município de São Francisco do Conde, Estado da Bahia.

Parágrafo único - A responsabilidade pela Buarda, depósito e venda de
veículos removidot apreendidos e retirados e circula$o, elencada no coput deste
artigo poderá ser exercida de forma direta pelo Município de São Francisco do Conde,
Estado da Búi4 ou transferida a terceiros interessados através de procedimento
licitatório, realizado para fim de exploração desta atividade, conÍorme disposto nesta
Lei.

CAPTTULO I
DA APREENSAO DE \rEICIJLOS

AÍt.2o - O veículo so poderá transitar
atendidos os requisitos e condições de segurança estab,

Brasileiro e em normas do CONTRAN e CIRETRAN.

pelas úas públicas o
elecidos, no Código d

PREFEITURA iIUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
End. Pràça da lnd.Éidàrcb. !,h - Cêrltq, Sáo Fr.ncbco do Coírd.-BA

CEÊ ,í3.0OG000 / Tsl.: (71) 3E5í-{801

qu
sito

O PREFEITO DO MI,JNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,

Estado da Búia, no uso das atribuições legais que lhe são outorgadas pela Lei

Orgânica do Município, com base na Lei Federal Ns 9.503/97 (Codigo de Trânsito

Brasileiro) e nas Resoluções do CONTRAN

Faço saber que a Câmara de Vereadores DECRETA e eu SANCIONO a

seguinte Lei:



rzES

2/to
SEG()V

PUBLICADO EM
Jt I Jo t2o_LaESTADO DA BAHIA

PREFEITURA UUNICTPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

ArL 3a - O veiculo apreendido em decorrência de penalidade aplicada
será recolhido ao depósito municipal e nele permanecerá sob custódia e
responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu
proprietário.

ArL 40 - Para os fins preústos nesta Lei, entende-se por:

I- REMOÇÃO DE VEÍCULOS: medida administrativa aplicada
pelo Agente de Fiscalização de Trânsito, quando da constatação da iníração de trânsito
que caracterize a necessidade de se retirar o veículo do trânsito, que será recolhido em
local apropriado, conÍorme o estabelecido no art . 271 do CÍ8.

tr - RECOLHIMENTO: ato de encaminhamento do veículo ao pátio
de custódia a qualquer título, decorrente de remoção, retenção, abandono ou acidente,
realizado por órgão público ou por particuld contratado por licitação pública
inclusive por meio de pregão.

UI - CUSTODIA DE VEÍCULOS: procedimento administrativo de
guarda e zelo de veículo recolhido a local apnrpriado diretamente por órgão público
responsável pelo recolhimento, por órgão público conveniado, por particular
contratado por licitação, inclusive por meio de pregão ou mediante credenciamento.

IV - LEILÃO: modalidade de licitação entre quaisquer interessados
para a venda de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título a quem oferecer o
maior lance, rgual ou superior ao valor da avüação.

Art. 5e - Os veículos, retidos ou apreendidos no Município de São
Francisco do Conde com base na legislação específica, serão depositados em local
designado pela Secretaria Municipal de Serviços, Conservação e Ordem Pública
(SESCOP).

PaúgraÍo único - Os ônus decorrentes da remoção ou apreensão de
veículos recairão sobre os seus proprietâios, ressalvados os casos forhritos,
especialmente aqueles decorrentes de roubot furtos ou acidentes de trânsito.

ArL 60 - Nenhun veículo poderá ser remoüdo por Agentes de
Fiscalização do Trânsito se o condutor ou proprietiírio, devidamente habilitado,
estando presente, se dispuser a Íazêlo.

§1"-O procedimento de remoção do veículo, será suspenso pelo
Agente de Fiscúzação do Trânsito, na presença do condutor ou proprietário,
remover de liwe e espontânea vontade o veículo apreendido ou retido, para o
adequadamente designado conforme esta LeL de imediato, sob pena de
Agente por perdas e danos e/ou danos morais.

PREFEITURA UNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

P

End. Práça da hdependàK!, s,/n - Cento, Sáo FraÍEirco do Co,xfàBA
CEP: 43.90G0$ /Tê1.: (7í) 365í-a8Oí

t

CAPÍTULO tr
pA APREENSÃO E REMOçÃO pE VEÍCIJLOS
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§ 2' - Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração
o veículo será überado tão logo seja regularizada a situação.

§ 3" - Não sendo possível sanar a Íalha no local da infração, o veículo
poderá ser reürado por condutor regularmente habiütado, e legalmente indicado pelo
proprietário, mediante recolhimento do Certificado de Ucmciamento Anual, contra
recibo, assinalando-se ao condutor ptazo paÍa sua regularização, para o que se

considerará, desde logo notificado.

§ 4' - O veículo retido, será, obrigatoriamente, remoúdo por Agente
da Superintendência de Trânsito e Transporte, quando:

I - o veículo não estiver em condições adequadas de segurança para
trafegar;

II - ocorrer a movimentação do veículo do local da infração.

§ 5' - O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao
condutor na sede da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, tão logo o
veículo seja apresentado à autoridade deúdamente regularizado.

§ 6' - Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o
veículo será recolhido ao depósito municipal por Agmte da Superintendência
Municipal de Trânsito e Transporte.

§ 7' - A criterio do Agente de Fiscalização do Trânsito, não se dará a
retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando
passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que
oÍereça condições de segurança para circulação em via pública.

Art. 7" - O veículo será removido, nos casos preüstos nesta Lei, para o
depósito municipal, em local desigrr.ado previamente pela Secretaria Municipal de
Serviçog Conserva@o e Ordem Pública (SESCOP).

§ 1' ' Qualquer remoção sommte poderá ser feita por Agente
designado pela Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte, na presença do
Agente de Fiscalização do Trânsito, aÉs constatação da legalidade da inÍração e
autuação do infrator.

§ 2" - A presença do condutor ou proprietário não elide a autuação da
irúração pelo Agente de Fiscalização do Trânsito.

§ 3o - Em hipótese alguma o condutor ou proprieüírio poderá ser

constrangido a aguardar a chegada do Agente de Fiscalização do Trânsito,
impedido de iniciar a remoção por ato própriq a não ser quand

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRÁl{CISCO DO CONOE

o se tratar dos

E
ESTADO DA BAHIA

preústos nos incisos I e tr, do § 4' e § 6' do artigo 6a desta Lei.

EÍú. Pr6Çá ô lÍúepeíxràrch, ú - Crllro, Sto Frarcôco & Coíúê-BA
CEP 43.900{00 /TlI: frl) 365í-a401
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ArLSo-No caso de inÍração em que seja aplicável a penalidade de
apreensão e remoção do veículg a restitui$o dos veículos apreendidos ocorrerá
mediante o prévio pagamento das taxas e despesas com remoção e estada, além de
outros encargos previstos na legislação específica, através de guias próprios, nos
valores auibuídos, anualmente por Decreto do Chefe do Poder executivo Municipú
bem como, comprovação de propriedade do veículo apreendido.

§ 1'- A retirada dos veículos apreendidos é condicionada aind4 no
reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em
perfeito estado de funcionamento.

§ 2' - Se o reparo referido no parágraÍo anterior demandar proüdência
que não possa ser tomada no depósito, a Autoridade Municipal de Trânsito liberará o
veículo para reparo, mediante autorização, assinado prazo para a sua representação e

üstoria.

ArL 9o- A Superintendência de Trânsito e Transporte deverá designar
um agente de plantão diariamentg das 08h00min às 16h00min, que será responsável
pelo depósito mr:nicipal de veículos remoüdos e apreendidos, e deverá entre outras
atribuições:

I - receber o veículo retido ou apreendido;

II - preenúer FICHA DE VISTORIA, regiskando o estado em que o
veículo está sendo recebido.

§ 1'- A FICHA DE VISTORIA, sob pena de responsabilidade civil
deverá registrar:

a) equipamentos visiveis do veículo (aparelhagem de som,
antenas, pneut calotas removíveis, componentes do motor, extintor de incêndio e

outros);

b) breve descrição do estado do veículo, no seu aspecto extemo;

c) outros detalhes eúgidos pela Autoridade Municipal de
Trânsito.

§ 2' - Os veículos recolhidos ao depósito municipal e não retirados por
seus proprieüirios, serão levados a leilão público, obedecidos os prazos e formalidades
legais, e o especificado nesta Lei.

Art. 10 - O procedimento de liberação do veículo será no próprio d

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO COI{DE

municipal.

End. P,-dçâ da lndep€nd&x$, 3/n - C6fl'o, Sáo FÍancisco do Conde-SA
CEP 43.0«1000 / Tel.: Ol) 3851-4801

CAPÍTULO III
DA LIBERACÃO DO VEÍCI.JLO
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ArL1L- Haverá um LIVRO DE REGISTRO no qual o condutor ou
proprietiírio ao retirar o veículo, registrará eventuais danos ou falta de equipamento
e/ou acessóriot ou a sua conformidade com o estado que recebeu o mesmo.

Â;lt.l2- O Agente de plantão, designado pela Superintmdência de
Trânsito e Transporte para administraçáo do depósito municipal de veículos, é
responsável por danos ou comprovada falta de equipamentos e/ou acessórios de
veículo que receber, quando ocorrido no interior do depósito, independente de culpa
assegurado direito regressivo contra o autor do dano ou responsável pelo fato.

Art. 13 - O Poder Público Municipal é responsável por quaisquer danos
soÍridos pelo veículo removido a que haja dado causa.

ArL 14 - O Órgão Executivo de Trânsito da Secretaria Municipal de
Serviço+ Conservação e Ordem Pública (SESCOP), notificará no prazo de 10 (dez) dias,
por üa postal, a pessoa que figurar na licença como proprieüírio do veículo para que
dentro de 20 (ünte) dias, a contar da notificação válida após sua iuntad4 efetue o
pagamento do débito e promova a retirada do veiculo.

AÍt. 15 - Não atendida a notificação, por úa postal, serão os interessados
notificados por edita| aÍixado nas dependências da Secretaria Municipal de Serviços,
Conservação e Ordem Púbüca (SESCOP) e publicado uma vez no Diiírio Oficial do
Município, para o fim previsto no artigo anterior e com prazo de 30 dias, a contar da
primeira publicação.

AÍt. 16 - A realização de leilão público de veículos recolhidos ao deposito
municipal e não retirados por seus proprietário+ será de competência da Secretaria
Municipal de Gestão Administrativa, cuja delegação à pessoa física ou jurídica
privada, deverá ser deüdamente precedida de Licitação na modalidade de
conmrrência pública.

§ 1e - A receita oriunda do leilão, será utilizado paÍa o pagamento das
despesas de remoção, guarda dos veículos, despesas com o leilão e outras despesas
caso existam e, em havendo sobrat estas serão depositas em conta específic4 à
disposição dos respectivos proprietiírios.

§ 23 - Não sendo, o valor arrecadado, suÍiciente para a quitação de todos
os débitos preüstos, o excedente será lançado em díúda ativa do município para
cobrança judiciaf em nome do proprietário do veículo.

AÍí 17 - Deve contar, obrigatoriamente, no Edital Convocatório
realização do Leilão de veículos:

PREFEITUR,A MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Praça da lÍÉependêrlcb, 8/n - Ceítio, Sáo Frândsco do co.lde,B^

CEP: 43.90S.000 / Tel.: 01) 3651-{8o1

CAPÍTI]LO ry
DO EDITAL PARA REALIZACÃO DO LEILÃO DE \IEÍCUIOS APREENDIDOS
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AÍt 21 -A responsabilidade pela Buarda depósito e venda de veículos
removidos, apreendidos e retirados e circulação, poderá a critério da administração
municipal, ser exercida por terceiros interessados, através de procedimento licitatóri
realizado para fim de exploração desta aüvidade e, obrigatoriamente, cumprir

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRÁNCISCO DO CONDE

4>--Z

seguintes exigências:

End. Práça da lÍúep€ndéírcb, s/n - C€írto, Sáo Francisco do CondeBA
CEP: ,i3.900"00O / Tel.: Oí) 385í-€01

I - o nome ou designação da pessoa que figurar na licença como
proprietiário do veículo;

II - os números da placa e da numeração do chassi, bem como a

indicação da marca e ano de fabricação do veículo.

Parágrafo único - Nos casos de penhor, alimação fiduciiária em garantia
e venda com reserva de domínio, quando os instrumentos dos respectivos atos
jurídicos esüverem arquivados no órgão fiscalizador competentq do edital constarão
os nomes do propriekirio e do possuidor do veículo.

Art. 18 - Não atendendo os interessados ao disposto do artigo 14 desta Lei
e decorridos 90 (noventa) dias da remoção, apreensão ou retenção, o veículo será
vendido em leilão público, mediante avúação por comissão nomeada pelo Executivo
Municipal para esse fim.

§ 1" - Se não houver lance igual ou superior ao valor estimulado
proceder-se-á venda pelo maior lance.

§ 2" - Do produto apurado na venda serão reduzidas:

I - as multas e taxas deüdas;

II- as despesas com remoção, apreensão ou retenção do veículo,
como também com as notificações e editais mencionadas nos artigos anterioret e
ainda, as decorrentes do leilão, além de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor
apurado em favor da Municipalidade, recolhendo-se o saldo à conta corrente
específic4 aberta especialmente para essa finaüdade, à disposição da pessoa que
figurar na licença como proprietiírio do veículo ou seu representante legal.

Art. 19 - Não serão cobrados os serviços de diárias dos veículos
abandonados em vias públicas resultantes de furtos, roubo, caso fortuito ou acidente.

Aú.20 - O dispositivo nesta Lei não se apücará a veículos recolhidos a

depósito por ordem judicial ou aos que esteiam à disposição de autoridade pública.

CAPÍTI.]LO V
pA REALTZAçÃO pO SERVrçO POR TERCETROS

-*

t
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I - ter local apropriado na iírea urbana do município, para servir de
depósito municipal de veículot com o deüdo "habite.se", e:

a) estar murado ou cercado;

b) estar [uminado, intema e extemamente;

c) dispor de serviço de segurança e recepção 2tÍh (ünte e quatro
horas) por di4 a Íim de atender aos Agentes de Fiscalização do Trânsito, o público em
geral, zelando pela total segurança dos veículos do qual passa a ter a custódia legal;

d) tomar-se responsável, integralmente em especial no que se

refere a danos materiais, furto, incêndio ou qualquer ouüo sinistro que venha a

amrinar o veiculo apreendido, respondendo por este civil e criminalmente.

tr - na área do depósito, possuir área coberta que proporcione o abrigo
de no mínimo, 10 (dez) automóveis e 20 (vinte) motocicletas;

III - receber todo e qualquer veículo, quando legalmente apreendido e

retirado de circulação pelos Agentes de Fiscalização do Trânsito, exceto aqueles de
tração animal;

lV- possúr apólice de seguÍo para cobrir eventuais ocorrências de
roubos, incêndios ou furtot bem com danos acidentais durante o período da guarda
no depósito;

V - receber o veículo apreendido, devendo, neste ato, emitir
comprovante de recebimento, e Íazer todas as anotações deüdas no LWRO DE
REGISTRO, a fim de se evitar futuras reclamações ou indenizações por parte do
proprietário;

VI - manter em bom estado de limpez4 higiene e conservação, as

instalações destinadas a guarda dos veículos apreendidos;

MI - obedecer integralmente às normas preüstas no Código Brasileiro
de Trânsito e demais legislações pertinentes em vigência;

VIII - cobrar, pela remoção e pela estadia, as tariÍas correspondentes
estabelecidas em Decreto Municipú

IX - proceder à überação dos veículos aos seus proprietáLrios,

expressamente quando autorizado, por escritg pela Autoridade Municipal de
Trânsito, ou Ordem Judicial;

X - dispor de veículos apropriados, em condi@s de promover a
remoção de qualquer tipo de veículot assim classificados no artigo 96 do Código
Trânsito
trânsito;

Brasileirq exceto aqueles de tração animal por infração à legisla

PREFEITURA UNICIPAL DE FRÁNCISCO DO CONDE
Erd. Praça da ldepeid€rrciâ, 9/n - Cenfo, São Frânci8co do Condê-BA

CEP: 43-9OG00O / Tel.: (7í) 385í-480í
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XI - Possuir LTVRO DE REGISTRO DúRIO do qual deve constar, no
mínimo:

a) identificação dos veículos recebidos devidamente fotografados e
relação dos seus respectivos acesúriot coÍnponentes de fácil remoção e/ou troca
(pneus, indusive o estepe baterias, aparelhos de som e/ou üdeo, ferramentas);

b) nome, endereço e identidade do proprieüírio ou condutor;

c) Data e horário de recebimento;

d) Nome e identidade do agente de trânsito, responsável pela
medida;

g) Data e motivo da saida do veículo (leilão, restituição ou ordem
judicial).

§1o-O LIVRO DE REGISTRO DúRIO deverá ser numerado
tipograficamente e conter ata de abertura assinada pelas seguintes Autoridades
municipais: Chefe do Poder Executivo, Autoridade de Trânsito e Titular da Secretaria
de Serviços, Conservação e Ordem Pública.

5 Zo - O explorador desta atiüdade zujeitar-se-á à üstoria, a qualquer
tempo pela Superintendência de Trânsito e Transporte, akavés de seu titular ou de
pessoa designada a fim de verificar o cumprimento dos dispostos desta Lei.

§ 3a - O não cumprimento de quaisquer dos dispostos desta lei sujeitará
o explorador às sanç&s que poderão variar de multa perda da delegação através da
rescisão unilateral do contrato por parte do Município, sem o pagamento de nenhuma
espécie de indenização por parte deste e sem prejuízo de outras medidas previstas em
lei.

§ 4a - O valor da multa é fixado em Rl$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais), reajustado anualmente, com o mesmo índice utilizado para os tributos e taxas
municipais, akavés de decreto do Poder Executivo Municipú

§ 5o - A empresa para explorar este serviço, deverá estar em dia com a
Fazenda Municipal e o não cumprimento deste dispositivo acarretará a perda da
concessão do serviço.

Art 22 - Para fim de cumprimento da legislação de trânsito, o serviço de
remoção ao depósito de que trata esta Lei, deverá ser feito por pessoa iurídica de
direito privado credenciada na Superintendência de Trânsito e Transporte, que fixará
os reqúsitos necessários para o credenciameÍrto, a operação e outras condi
funcionamento.

PREFEITURA HUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
End. Prâça de lrdepodêrcb, s/n - CenlÍo, Sâo Fràncisco do Conde-M

CEP:43.m0{m / Tel.: C/1) 3651-1€0í

d
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Parágrafo único - O preço a ser cobrado pelo serviço de remoção de
veículos será o constante do Anexo Único desta Lei, cujos valores serão reajustados
anualmente por Decreto a ser baixado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, no
início do exercício financeiro de cada ano, utilizando-se o mesmo índice urilizsds p6va

reüsão dos valores de tributos e taxas municipais.

Art 23 - A empresa que detiver o contrato da prestação de serviço poderá
acionar para o serviço de remoção, terceiro devidamente credenciado no órgão de
trânsito do municipio.

Art 24 - Após decorrid o o pÍazo regulamentar de 90 (noventa) dias, os

veículos apreendidos e remoüdoq não reclamados por seus proprietários, serão
levados a hasta pública pelo Poder Púbüco Municipal, na forma do Capíhrlo tV desta
Lei.

Art 25 - Os casos omissos não previstos nesta LeL serão resolüdos pela
Autoridade Municipal de Trânsito, apos oitiva da Assessoria Iurídica do Município e

autorização expressa do Titular da Secretaria Municipal de Serviço+ Conservação e

Ordem Pública.

A* 26 - Esta Lei entra em ügor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São Francisco do Conde, em

EV R S A

Amarildo tos Guedes
Secretário de Serviços, ação e Ordem Púbüca

outubro de 2019.

(l)
val
de Gestão Administrativâ

PREFEITURÂ MUNIC
End. PreCâ da lndêDôndêírch, Jn - Coúo, Sáo Frencisco do Cood€-BA

CEP: 43.00G000 / Tol.: 01) 3ô51-1801
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EE IA DE

POR INFRACÃO A LEGISLACÃO DE TRÂNSTTO

ESTADTA
(DúRIA)vEICULO

1 Bicicleta Rl$ 20,00 Rr$ &s0

2 Motocicleta Rr$ sooo Rt$ 33,00

3 Automóvel Rj$ stoo
4 Veículo Utilitário R$ 3o0oo Rl$ 60,00

Micro-ônibus, Ônibus e
Caminhão com 1 eixo traseiro

Ri$ 600,00 Rr$ 100,00

6 Onibus e caminhão com 2 eixos Rr$ 650,00 R$ 150,00

7
Onibus e caminhão com 3 ou mais
erxos

om Rr$ 250,00

i
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CEPi 43.90GO00 / Íê1.: Ol) 3851{801
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REMOçÃO

R$ 250oo
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