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LEI Nº 1859, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Dispõe sobre a remoção, guarda, deposito e 

venda de veículos removidos, aprendidos e 

retirados de circulação nas vias públicas do 

Município de São Domingos, e dá outras 

providencias.  

 

A Prefeita Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, nos termos da legislação em vigor, faz 

saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Município de São Domingos/SC, conforme disposto no inciso XI do artigo 24 

da Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), responsável pela remoção, 

guarda, depósito e leilão de veículos removidos, apreendidos, abandonados, envolvidos em sinistro e 

retirados de circulação nas vias públicas abertas à livre circulação no âmbito de seu território. 

§ 1º. A exploração dos serviços mencionados neste artigo poderá ficar a cargo do Município 

ou ser delegada à pessoa jurídica contratada por meio do devido processo licitatório, exceto com relação 

ao leilão dos veículos. 

§ 2º. Se a exploração dos serviços mencionados neste artigo for feita através de pessoa 

jurídica contratada, a empresa deverá: 

I - ter local apropriado na área urbana ou até dois quilômetros de distância do perímetro 

urbano do Município de São Domingos/SC, em área coberta, cercado e iluminado, devidamente 

aprovado pela municipalidade e de acordo com a Lei Municipal nº 1.787, de 06 de julho de 2016, com 

alvará regular do Corpo de Bombeiros Militar, banheiros, de sua propriedade ou objeto de locação, com 

prazo mínimo de 05 (cinco) anos, com capacidade para atender a demanda, de modo que os veículos 

removidos, apreendidos e retirados de circulação sejam depositados em vagas demarcadas, que 

possuam no mínimo: 

a) 50 (cinqüenta) vagas para veículos leves (passeio, pequenos utilitários e peruas); 

b) 75 (setenta e cinco) vagas para motocicletas, motonetas, triciclos, charretes, carroças e 

bicicletas; 

c) 10 (dez) vagas para veículos pesados (caminhões, reboques, semirreboques, ônibus, 

micro-ônibus, tratores, caminhonetes e cavalos mecânicos); 

II - apresentar anualmente as certidões negativas federal, estadual e municipal, inclusive as 

da Previdência Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

III - oferecer serviço de segurança e recepção 24 (vinte e quatro) horas por dia, a fim de 

atender tanto os agentes públicos quanto o público em geral, bem como zelar pela total segurança 

patrimonial dos veículos dos quais passa a ser depositária fiel; 

IV - receber todo e qualquer veículo, assim classificados no artigo 96 da Lei Federal nº 

9.503/1997 e demais normas instituídas pelo CONTRAN, quando devidamente apreendidos, removidos, 
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ou retirados de circulação pelos agentes fiscalizadores e autoridades de trânsito, exceto aqueles de 

tração animal; 

V - cobrar pelos serviços prestados e previstos nesta Lei; 

VI - receber e liberar os veículos somente para seus proprietários ou seus procuradores e 

unicamente com autorização da autoridade competente ou por pessoa por esta designada, uma vez 

atendidas às exigências da legislação de trânsito; 

VII - promover a abertura de processo administrativo para cada veículo recebido composto, 

no mínimo, dos seguintes dados: 

a) identificação do veículo, relatório sobre seu estado, pertences e acessórios. 

b) nome, endereço, CPF, RG e número da CNH do proprietário e do condutor; 

c) nome e identidade do agente de trânsito responsável pela medida administrativa e/ou 

boletim de ocorrência policial; 

d) data e horário de recebimento e saída do veículo do pátio; 

VIII - possuir registro de controle acerca da quantidade de veículos recebidos e liberados, 

conforme o tipo, a cor, o modelo, o motivo da apreensão (discriminando inclusive o número da 

ocorrência), a marca, o ano de fabricação, o tipo de combustível, o número do chassi e placas, a 

indicação de datas de remoção, recolhimento e estadia, com dia, mês e ano e as unidades e autoridades 

apreensoras e liberadoras, bem como sobre a quantidade de vagas livres e ocupadas no pátio; 

IX – informar trimestralmente ao Órgão de Trânsito Municipal ou ao CITRAN a relação de 

veículos que estão depositados no pátio e que não foram reclamados por seus proprietários no prazo de 

90 (noventa) dias a partir do recebimento; 

XI - possuir caminhão(ões)-guincho com Certificado(s) Técnico(s) expedido(s) pelo 

INMETRO ou outro órgão fiscalizador competente, que ateste a capacidade operacional dos 

equipamentos; 

XII - possuir apólice de seguro vigente, constando seguro do(s) caminhão(ões)-guincho, 

seguro contra danos e prejuízos causados a terceiros e seguro de mercadorias acondicionadas em 

veículos objeto de transporte.  

XIII - não explorar, no mesmo local destinado à instalação do depósito, qualquer atividade 

relacionada ao comércio de veículos, peças ou similares, tais como loja, oficina, ferro-velho, entre outros. 

§ 3º. A idade dos veículos envolvidos na atividade de remoção dos veículos apreendidos e 

retirados de circulação não poderá ser superior a 12 (doze) anos de fabricação. 

§ 4º. As vagas de estocagem de veículos a que se refere às alíneas do inciso I do § 2º 

deverão ser demarcadas, numeradas e possuir as seguintes dimensões: 

I - para veículos leves (passeio, pequenos utilitários e peruas): 2,10m x 4,00m; 

II - para veículos pesados (caminhões, reboques, semirreboques, ônibus, micro-ônibus, 

tratores, caminhonetes e cavalos mecânicos): 3,20m x 8,00m; 

III - para motocicletas, motonetas, triciclos, charretes, carroças e bicicletas: 1,10m x 2,00m. 

§ 5º. Os corredores entre as áreas de estocagem de veículos deverão possuir largura 

mínima suficiente para o trânsito e manobras dos veículos. 
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§ 6º. Se não houver empresas interessadas no processo licitatório ou que não atendam aos 

requisitos previstos neste artigo, a distância estabelecida no artigo 1º, § 2º, I desta lei será ampliada para 

60 quilômetros.  

§ 7º. A pessoa jurídica contratada por meio do devido processo licitatório para a exploração 

dos serviços mencionados neste artigo sujeitar-se-á à vistoria realizada por agentes municipais, 

Comandante da Policial Militar, Delegado de Polícia, Supervisor da CIRETRAN ou CITRAN, ou ainda por 

qualquer pessoa designada por uma dessas autoridades, a fim de verificar o cumprimento dos 

dispositivos desta Lei. 

§ 8º. O disposto neste artigo aplica-se ao Município, no que couber, no caso de exploração 

direta dos serviços de que trata esta lei. 

Art. 2º. Para fins de cumprimento da legislação de trânsito, comprovada a inviabilidade de 

competição para a contratação do objeto mencionado no artigo anterior, o serviço de remoção de 

veículos ao depósito de que trata a presente Lei poderá ser prestado por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

privado, credenciada(s) junto ao Órgão de Trânsito designado pelo Município, que também fixará os 

requisitos para o credenciamento, operação e funcionamento. 

§ 1º. A operação do serviço de remoção obedecerá a um sistema que possibilite o 

acionamento da empresa uma após outra, na ordem em que se credenciarem, pelo órgão de trânsito 

solicitante, na medida em que surgir a demanda para este serviço, observando o dispositivo no parágrafo 

seguinte. 

§ 2º. O concessionário do serviço de depósito, desde que credencie um ou mais veículos 

para a remoção, terá precedência sobre os demais prestadores deste serviço, sendo o primeiro a ser 

chamado para atender a solicitação dos agentes de trânsito. 

Art. 3º. Os preços a serem cobrados pelos serviços de remoção, guarda e estadia dos 

veículos serão conforme os valores praticados na região e estão fixados na tabela anexa a esta lei. 

§ 1º. As tarifas de remoção, guarda e estadia do veículo junto ao pátio de depósito serão 

cobradas do seu proprietário a partir do momento em que se proceder a apreensão e consequente 

remoção até a data da efetiva liberação. 

§ 2º. A apreensão e remoção consistem no deslocamento do veículo guincho até o local 

onde se encontra o veículo a ser recolhido e a respectiva condução até o local de depósito e guarda. 

§ 3º. O pagamento das tarifas não poderá ser recebido diretamente pela empresa 

contratada, devendo esta possuir sistema de cobrança bancária automatizado, com código de barras e 

identificação específica do proprietário e veículo apreendido. 

§ 4º. Os proprietários de veículos recuperados por motivo de crime contra o patrimônio 

ficam isentos do pagamento das tarifas dos serviços de guarda e estadia, exceto se o veículo possuir 

débitos de trânsito ou outra restrição. 

§ 5º. O valor das tarifas a que se refere o caput deste artigo será lançado em reais e a cada 

período de 12 (doze) meses o Poder Executivo Municipal poderá expedir Decretos regulamentando o 

reajustamento de preços, conforme variação do INPC, calculada pelo IBGE ou por outro índice oficial 

que venha a substituí-lo, bem como pode regulamentar a qualquer momento para se adequar à situação 

de mercado regional ou no caso de haver desinteressados na execução dos serviços. 
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Art. 4º. A liberação do veículo se dará mediante a apresentação, pelo proprietário ou seu 

procurador, de guia ou boleto bancário devidamente autenticado junto à instituição financeira ou 

estabelecimento similar e de AUTORIZAÇÃO expedida pela CIRETRAN ou CITRAN, com vista à 

liberação e retirada do veículo. 

Art. 5º. Dez por cento (10%) do valor total bruto mensal arrecadado referente aos serviços 

prestados que trata esta Lei serão repassados à Municipalidade, que serão rateados e depositados na 

respectiva conta convênio já existente nas seguintes proporções: 

a) 40% (quarenta por cento) ao Município; 

b) 30% (trinta por cento) à Polícia Civil; 

c) 30% (trinta por cento) à Polícia Militar. 

§ 1º. Para efetivação do rateio acima mencionado, a pessoa jurídica que prestar os serviços 

deverá apresentar relatório mensal à Municipalidade sobre os serviços realizados e valores faturados, 

com depósito direto nas contas bancárias que serão informadas no processo licitatório.  

§ 2º. Os valores auferidos nos moldes deste artigo somente poderão ser utilizados para fins 

de orientação, educação, fiscalização e manutenção do que for pertinente ao trânsito municipal, bem 

como para aquisição e manutenção de bens destinados aos órgãos de trânsito. 

Art. 6º. No caso de o serviço ser prestado de forma indireta, por meio de pessoa jurídica, o 

prazo de duração do contrato será de 5 (cinco) anos, revogável a critério da administração municipal, em 

caso de a contratada descumprir qualquer dispositivo desta lei.  

Art. 7º. O não cumprimento de quaisquer dos dispositivos desta Lei sujeitará o referido 

explorador a sanções que poderão variar de imposições de advertência, multas e perda da delegação, 

através de rescisão unilateral do contrato por parte do Município, sem o pagamento de nenhuma espécie 

de indenização por parte deste e sem o prejuízo de outras medidas legais. 

Art. 8º. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, os veículos retirados de circulação por 

infração à legislação de trânsito, envolvidos em sinistro ou abandonados, se não reclamados por seus 

proprietários, serão levados à hasta pública pelo poder Público Municipal, deduzindo-se do valor 

arrecadado todos os débitos referentes a multas, tributos, encargos legais, custas do leiloeiro, custas 

administrativas do processo de leilão e despesas com remoção, guarda e estadia, e o restante, se 

houver, depositado à conta do ex-proprietário, na forma do artigo 328 da Lei Federal nº 9.503/1997. 

§ 1º. Não sendo o valor arrecadado suficiente para a quitação dos débitos, o excedente será 

lançado em dívida ativa do Município de São Domingos/SC para a cobrança judicial. 

§ 2º. Se não houver interessados no veículo quando da realização do leilão, o veículo 

poderá ser vendido como sucata, aplicando-se no que couber o disposto neste artigo. 

§ 3º. O CITRAN do Município de São Domingos/SC, sob Termo que deverá ser assinado 

com a Administração Municipal, se responsabilizará em notificar os proprietários dos veículos removidos 

ao pátio utilizado para guarda e estadia que, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, não foram retirados 

por seus proprietários ou por quem de direito.  

§ 4º. A notificação ao proprietário constará que este poderá se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias e também conterá a advertência prevista no caput deste artigo. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o Poder Público Municipal será informado. 
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Art. 9º. Em caso de veículo transportando carga perigosa ou perecível e de transporte 

coletivo de passageiros, aplicar-se-á o disposto no § 5º do artigo 270 da Lei Federal nº 9.503/1997. 

Art. 10. O Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 

publicação desta lei, promoverá o devido procedimento licitatório ou regulamentará o credenciamento 

para contratação da empresa prestadora do serviço de remoção, guarda e estadia de veículos. 

Art. 11. Em relação aos veículos que já se encontram depositados no pátio da Delegacia de 

Polícia Civil do Município de São Domingos/SC, depois de realizado inventário e estudo administrativo, 

aplicar-se-á no que couber o disposto nesta lei. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

São Domingos (SC), 27 de setembro de 2019. 

 

 

Elieze Comachio 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

 

TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

I - SERVIÇO DE REMOÇÃO NO PERÍMETRO URBANO 

 

a) ciclomotor, motoneta, motocicleta e quadriciclo - R$ 80,00 (oitenta reais); 

b) automóvel - R$ 100,00 (cem reais); 

c) camionetas - R$ 140,00 (cento e quarenta reais); 

d) caminhão e micro-ônibus - R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); 

e) carretas, ônibus e extrapesados - R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). 

 

II - SERVIÇOS DE REMOÇÃO EXCEDENTE AO PERÍMETRO URBANO 

 

Os serviços executados fora do perímetro urbano, além do valor fixado no item anterior, terão acréscimo 

por quilômetro rodado na seguinte ordem; 

 

a) ciclomotor, motoneta, motocicleta e quadriciclo - R$ 1,20 (um real e vinte centavos); 

b) automóvel - R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos); 

c) camionetas - R$ 1,70 (um real e setenta centavos); 

d) caminhão e micro-ônibus - R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos); 

e) carretas, ônibus e extrapesados - R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos). 

 

III - SERVIÇOS DE DEPÓSITO E GUARDA (VALOR DA DIÁRIA) 

 

a) ciclomotor, motoneta, motocicleta e quadriciclo - R$ 7,00 (sete reais); 

b) automóvel - R$ 15,00 (quinze reais); 

c) camionetas - R$ 18,00 (dezoito reais); 

d) caminhão e micro-ônibus - R$ 25,00 (vinte e cinco reais); 

e) carretas, ônibus e extrapesados - R$ 30,00 (trinta reais). 
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