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Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ 04.214.41910001-05 

LEI N° 72712015 9  DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 

"Acrescenta os parágrafos J0, 20 e 3 0  no ar!. 4 0, bem como 
altera o artigo 11 da Lei 489/2011 que dispõe sobre a 
autorização ao Poder Executivo para criar um pálio público 
municipal para depósito de veículos apreendidos, 
regulamenta plantões de guinchos no municzio de Luís 
Eduardo Magalhães e dá outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal: 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei: 

Art. P. Ficam acrescidos no art. 40,  os parágrafos § 10, §20  e §30, da referida lei, passando a dispor 
o seguinte: 

"Art. 4° - () 

§1° - A remoção, o depósito e a guarda do veículo serão realizados diretamente por 
órgão público ou serão contratados por licitação pública. 

§2° - O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do 
veículo, sobre as-providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 
328, do Código Brasileiro de Trânsito, conforme regulamentação do CONTRAN. 

§30 - Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento de remoção 
do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de dez dias contado da data de 
apreensão, deverá expedir a notificação prevista no § 2 2  ao proprietário, por remessa 
postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência.". 

Art. 2°. Fica alterado o artigo 11 da Lei n° 489, de 29 de março de 2011, que dispõe sobre a 
autorização ao Poder Executivo para criar um pátio público municipal para depósito de veículos 
apreendidos, regulamenta plantões de guinchos no município de Luís Eduardo Magalhães, que 
passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 11°- Fica autorizado o Poder Executivo ou concessionário, levar a leilão 
veículo apreendido e removido a qualquer titulo, não reclamado por seu 
proprietário dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do 
recolhimento. 
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§ 1° Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após trinta dias, 
contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas 
categorias: 

I — conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar; e 
11—sucata, quando não está apto a trafegar. 

§ 2° Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído 
no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor não 
inferior a cinquenta por cento do avaliado. 

§ 3° Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por duas 
vezes e não for arrematado será leiloado como sucata. 

§ 4° É vedado o retomo do veículo leiloado como sucata à circulação. 

§ 5° A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis 
meses. 

§ 6° Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o 
veículo, a situação será comunicada aos credores. 

§ 7° Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para 
que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo 
máximo de dez dias. 

§ 8° Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica 
do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo 
proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após a 
realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de cinco anos, após os 
quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo competente.". 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente o artigo 10. 

Gabinete do Prefeito, em 21 de Dezembro de 2015. 

W. HLRTA1A CRUZ 1 
REFEITO MUNICIPAL 
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