
 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

 O Vereador que este subscreve, apresenta a consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário, o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI nº 027/2020 

 

FICA PROIBIDO ABANDONAR VEÍCULO OU 

ESTACIONÁ-LO EM SITUAÇÃO QUE 

CARACTERIZE SEU ABANDONO EM VIA 

PÚBLICA, AUTORIZANDO O MUNICÍPIO A 

RECOLHÊ-LO E APLICAR AS SANÇÕES 

CABÍVEIS. 

 

 Art. 1º  Fica proibido abandonar veículo ou estacioná-lo em situação que 

caracterize seu abandono em via pública do Município. 

 §1°  Constatada a infração do caput deste artigo, o Município fica autorizado a 

recolhê-lo e aplicar as sanções cabíveis. 

 §2°  O disposto nesta Lei será aplicado apenas aos veículos estacionados em 

locais sem as proibições previstas no art. 181 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 

1997. 

 

 Art. 2º  Para os efeitos desta Lei, considera-se abandonado ou estacionado em 

situação que caracterize o abandono do veículo: 

 I – deixado em via pública sem funcionamento e movimento, gerando acúmulo 

de lixo e/ou mato sob ele ou em seu entorno, há mais de 45 (quarenta e cinco) dias; 

 II – que estiver com vidro quebrado ou com avaria nas portas, que permita 

acesso de pessoas sem obstrução; 

  

 



 

 

 

 

 III - em casos em que seja evidente o estado de decomposição de sua 

carroceria, gerando risco a coletividade e a saúde pública. 

 

 Art. 3°  Caso o veículo a ser removido esteja gravado com ônus reais, tais 

como penhor, alienação fiduciária em garantia ou venda com reserva de domínio, o 

credor pignoratício, o proprietário ou o possuidor do veículo deverão ser notificados na 

forma prevista nesta legislação. 

 §1°  Em qualquer circunstância, o órgão executivo de trânsito municipal 

verificará, perante a autoridade policial competente, se o bem é objeto de furto ou 

roubo, bem como se foi utilizado como instrumento para a prática de qualquer outro 

ilícito penal. 

 §2°  Resultando positiva essa verificação, a autoridade policial deverá ser 

comunicada, não devendo ser efetivada a remoção do veículo. 

 

 Art. 4° O proprietário de veículo automotor, elétrico, de propulsão humana, 

reboque, semi-reboque ou de tração animal que abandonar ou estacionar seu veículo 

em situação que infrinja a presente Lei terá seu veículo recolhido pelo órgão executivo 

de trânsito municipal, observadas as seguintes disposições: 

 I – será emitida pelo agente do órgão executivo de trânsito municipal ou outro 

agente fiscalizador do Município notificação ao proprietário, comprador, possuidor ou 

depositário, determinando a retirada do veículo no prazo de 05 (cinco) dias; 

 II – não sendo atendido o disposto no inciso I deste artigo, o veículo será 

recolhido ao depósito do Município, sendo liberado somente após o pagamento das 

despesas de remoção e estada, das multas e de outras taxas exigidas e 

regulamentadas; 

 III – na remoção, o veículo deverá ser fotografado ou filmado na situação em 

que se encontra, para servir como prova do abandono e consequente infração a essa 

Lei. 

 §1°  Anteriormente ao recolhimento do veículo ou carcaça, o agente do órgão 

executivo de trânsito municipal ou outro agente fiscalizador do município diligenciará 

imediatamente a fim de identificar o seu proprietário. 

 §2°  Não sendo identificado o proprietário, será publicado edital, em um jornal 

de grande circulação da cidade, com as características do veículo e o local em que se 



encontra abandonado, abrindo-se, a partir da publicação, o prazo de 05 (cinco) dias 

para retirada do veículo. 

  

 

 

 §3°  Após a remoção do veículo sem identificação do proprietário, será 

publicado edital, em um jornal de grande circulação da cidade, com o prazo de 30 

(trinta) dias para quem se julgar com direito, reclamar a propriedade do bem. 

 §4°  Executada a hipótese prevista no inciso II deste artigo, o órgão executivo 

de trânsito municipal, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da remoção do bem, 

notificará, por via postal com aviso de recebimento, a pessoa que figurar nos 

respectivos registros como proprietário do veículo ou carcaça removida para, no prazo 

de 30 (trinta) dias contados da notificação, efetuar o pagamento dos débitos existentes 

relativamente à estadia e remoção do bem e promover a sua retirada. 

 §5°  Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da remoção do veículo ou 

carcaça sem que o proprietário providencie a sua retirada, o bem será levado a hasta 

pública, a ser realizada pelo órgão executivo de trânsito municipal, por meio de 

comissão especialmente designada para esse fim. 

 

 Art. 5° As reclamações sobre abandono ou estacionamento de veículo em 

situação que caracterize abandono nas vias públicas deverão ser encaminhadas ao 

órgão executivo de trânsito municipal ou a outro órgão designado pelo Poder 

Executivo Municipal para análise da situação e providências cabíveis. 

 

 Art..6°  Outras infrações cometidas por estacionamento serão fiscalizadas 

conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro ou em suas resoluções. 

 

 Art. 7°  O Poder Executivo poderá regulamentar por Decreto as sanções que 

entender cabíveis, fixando, inclusive, valores para despesas de remoção, estadas e 

outras taxas. 

 

 Art. 8°  Essa Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

          Sala das Sessões, 02 de março de 2020. 

 



 

             Vereador Antenor Teixeira – PP 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 O presente Projeto de Lei tem por objetivo proibir o abandono de veículos nas 

vias públicas, autorizando o município a recolhê-los, fixando, para tanto, um 

procedimento administrativo a ser cumprido até a sua remoção. 

 Diversos veículos encontram-se abandonados nas vias públicas do município, 

com vidros quebrados, avarias nas latarias, trazendo sérios riscos a saúde pública, 

além do acúmulo de lixo e mato que crescem consideravelmente por permanecerem 

inertes há muito tempo. 

 O Município de Bagé, hoje, não pode fazer nenhuma remoção destes veículos 

por ausência de previsão legal com essa finalidade. 

 Sendo assim, é que proponho o presente Projeto de Lei, submetendo aos 

nobres pares para apreciação, contando com os seus apoios para aprovação desta 

importante legislação. 

 

 

 

       Vereador Antenor Teixeira - PP 


