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DECRETO Nº 3.366/2022, 05 DE MAIO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE OS VEÍCULOS INSERVÍVEIS EXISTENTES EM VIAS PÚBLICAS NA
FORMA QUE ESPECIFICA. ”

A Prefeita do Município de Pirangi/SP, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no
inciso VI, do artigo 40, da Lei Orgânica do Município de Pirangi/SP,

CONSIDERANDO que o art. 183 do Código de Posturas do Município de Pirangi/SP, instituído
pela Lei n° 1.572, de 27 de dezembro de 2001, proíbe o lançamento, a deposição e a liberação de poluentes nas
águas, no ar ou no solo; 

CONSIDERANDO que  o  art.  142,  do  Código  de  Posturas  do  Município  de  Pirangi/SP,  É
proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestre ou veículos nas ruas, praças, passeios,
estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinar; 

CONSIDERANDO que o Código de Posturas do Município de Pirangi/SP dispõem que compete
à Administração Municipal, (i) estabelecer e executar planos e programas de atividades de prevenção e controle
da poluição; (ii) elaborar normas, especificações e instruções técnicas relativas a prevenção e ao controle da
poluição; (iii) fiscalizar as emissões de poluentes, quer as de origem pública, quer as de origem privada;

Por ser de relevante interesse ao bem-estar público, faz saber que DECRETA:

Art. 1º - O procedimento de fiscalização e remoção dos veículos inservíveis existentes nas vias
públicas do Município de Pirangi/SP é regulamentado em conformidade com as disposições emergentes do presente
Decreto. 

Parágrafo único - Excetuam-se deste Decreto os veículos estacionados infringindo o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), em especial o art. 181, que dispõe sobre estacionamento irregular. 

Art. 2º - Os veículos inservíveis existentes em vias ou logradouros, são classificados como lixo
especial. 

§1° -  Para  os  efeitos  do  presente  Decreto  são  considerados  veículos  inservíveis  e  serão
removidos aqueles que, cumulativa e comprovadamente, estejam: 

I - em estado de abandono, na forma do §2º deste artigo; 

II - estacionados há pelo menos trinta dias consecutivos: 

a) em local permitido de vias ou quaisquer áreas públicas; 

b) em vias e áreas particulares,  situados em loteamentos não regularizados, que sirvam a
pedestres ou a trânsito de veículos; 

c) em imóveis particulares, desde que o proprietário do imóvel tenha solicitado a remoção e
não seja proprietário do veículo inservível. 

§2º - Para os efeitos do presente Decreto, consideram-se veículos em estado de abandono,
aqueles que ofereçam risco à segurança e/ou à saúde dos munícipes, ressalvados as limitações permitidas pela Lei
Federal para os veículos em fase de emplacamento, considerados o estado geral da lataria, pintura, pneus e vidros,
exemplificativamente:

I - ausência de um, alguns ou todos os vidros; 

II - ausência de um ou mais faróis e demais luzes de sinalização de trânsito; 

III - carroceria ou agregados enferrujados ou faltantes; 

IV - sem motor; 

V - sem emplacamento; 
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VI - com sinais de deterioração e sem condições de circulação. 

§3° - A coleta e deposição final do lixo especial são de exclusiva responsabilidade da fonte
geradora. 

Art. 3º - Os agentes públicos municipais que exerçam atividades de fiscalização ambiental, de
trânsito ou sanitária, tais como os agentes fiscais de trânsito, os agentes sanitários, os fiscais de obras e de meio
ambiente, rotineiramente atuarão na fiscalização e autuação da existência de veículos inservíveis. 

§1° - Constatada a existência de veículos inservíveis em alguma das localidades referidas no
art.  2º,  §1º  desse  Decreto,  o  agente  público  deverá  afixar,  em  local  de  fácil  visualização  do  veículo,  o
adesivo/notificação constante no anexo desse Decreto, datando e fotografando, de modo a comprovar o estado de
abandono e a data da constatação. 

§2° - Afixado o adesivo e decorrido o prazo de 15 dias, não cumprida a exigência de remoção
do veículo,  o  agente público deverá  emitir,  o  Auto de Infração correspondente  ao responsável  legal  pelo veículo
inservível ou local onde se encontra, com imposição de multa de 20 UFESP (vinte Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo). 

§3° - Emitido e processado o auto de infração referido no §2º desse Decreto e decorrido o
prazo fixado serão removidos pelo Poder Público Municipal, e os custos serão atribuídos/ressarcidos pelo responsável
legal pelo veículo inservível.

§4º -  A multa e os custos de remoção, serão lavrados junto ao CPF (Cadastro de Pessoa
Física) do responsável pelo veículo inservível, as quais se não forem pagas no prazo de 30 (trinta) dias serão objeto de
inscrição na dívida ativa do Município. 

Art. 4º - Quando da remoção dos veículos inservíveis pelo Poder Público Municipal, o mesmo
terá destinação técnica adequada, e ficará disponível no Pátio Municipal. 

§1º - O proprietário terá 60 (sessenta) dias para retirar o veículo do local de custódia indicado
pela Administração Municipal, o qual - findo esse prazo - será destinado a leilão. 

§2º - Os recursos financeiros obtidos com o leilão de veículos inservíveis serão integralmente
revertidos para o serviço público municipal. 

Art.  5º -  As reclamações sobre  abandono ou estacionamento de veículo em situação que
caracterize  abandono  nas  vias  públicas  deverão  ser  encaminhadas  ao  Departamento  de  Transportes,  de
Administração,  bem  como  Fiscal  Geral  e  Fiscais  Sanitários,  através  de  protocolo  junto  ao  sistema de  ouvidoria
municipal, por reclamação formal por escrito ou por denúncia anônima, para análise técnica e providências cabíveis. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão suportadas por verbas
próprias, consignadas em orçamento.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pirangi/SP, 05 de maio de 2022.

ANGELA MARIA BUSNARDO
Prefeita Municipal

Registrado e mandado publicar, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Pirangi/SP, na data
de sua edição, nos termos do artigo 58, da Lei Orgânica do Município.

MARIA CÉLIA PIRONI ANDRADE
Diretora de Administração
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ANEXO ÚNICO
(ART. 3º, §1º, DECRETO Nº 3.366/2022)
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