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ANO LXIII FORTALEZA, 06 DE MARÇO DE 2018 Nº 16.215

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.677, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Dispõe sobre a retirada de     
veículos sucateados ou aban-
donados nos logradouros do 
Município de Fortaleza e dá   
outras providências. 
 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Esta Lei disciplina a remoção de veículos abandonados 
em logradouros públicos no âmbito do Município de Fortaleza. 
Parágrafo Único - O disposto nesta Lei será aplicado apenas 
aos veículos estacionados em locais não abrangidos nas proi-
bições previstas no art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), exceto quando a infra-
ção de trânsito não prevê a medida administrativa de remoção 
do veículo. Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, serão considera-
dos abandonados os veículos que se encontrarem estaciona-
dos em logradouro público no Município de Fortaleza, no mes-
mo lugar, há mais de 5 (cinco) dias, e apresentem qualquer das 
seguintes características: I - sem 1 (uma) das placas de identi-
ficação; II - evidente estado de decomposição de sua carroceria 
e de suas partes removíveis; III - mau estado de conservação, 
carroceria com evidentes sinais de colisão, objeto de vandalis-
mo ou depreciação voluntária, ainda que coberto com capa de 
material sintético; IV - que estiver com vidro quebrado ou com 
avaria nas portas, que permita acesso de pessoas, sem obstru-
ção. Art. 3º - O proprietário de veículo automotor, elétrico, arti-
culado, reboque ou semirreboque, que abandonar ou estacio-
nar veículo que apresente 1 (uma) das características descritas 
no art. 2º desta Lei, terá seu veículo removido pelo órgão exe-
cutivo de trânsito municipal, observadas as seguintes disposi-
ções: I - será emitida pela autoridade executiva de trânsito do 
Município notificação ao proprietário registrado no Departamen-
to Estadual de Trânsito, determinando a retirada do veículo 
infrator no prazo de 5 (cinco) dias; II - não sendo atendido o 
disposto no inciso I, o veículo será recolhido ao depósito de 
veículos do Município ou conveniado, sendo liberado somente 
após o pagamento das despesas de remoção e estadia, bem 
como das multas exigíveis e de outras taxas exigidas e regula-
mentadas; III - decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias conta-
dos da remoção do veículo, sem que o proprietário providencie 
a sua regularização, o bem será levado a leilão, obedecida a 
legislação pertinente; IV - 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 esta 
Lei; V - não será instituída ou cobrada nenhuma multa pela 
situação de abandono do veículo, aplicando-se apenas a co-
brança dos valores de remoção e estadia sobre ele, ressalva-
dos outros valores devidos aos órgãos municipais, estaduais, 
distrital ou federais integrantes do Sistema Nacional de Trânsi-
to. Parágrafo Único. A notificação devolvida por desatualização 
do endereço do proprietário do veículo junto ao Departamento 
Estadual de Trânsito, ou por recusa desse de recebê-la, será 
considerada recebida para todos os efeitos. Art. 4º - As infor-

mações sobre abandono ou estacionamento de veículo em 
situação que caracterize abandono nas vias públicas deverão 
ser encaminhadas ao órgão executivo de trânsito municipal, 
para análise da situação e providências cabíveis. Art. 5º - In-
cluem-se nesta Lei os veículos utilizados como ponto de venda 
de produtos alimentares, de prestação de serviços ou de venda 
de utilidades em geral, exceto aqueles com Alvará concedido 
pelo Poder Executivo Municipal. Art. 6º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 28 de fevereiro de 2018. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDA-
DE - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO        
PREFEITO, Pedro César da Rocha Neto, no uso de suas atri-
buições legais, em observância aos requisitos da Lei Federal n. 
8.666/93, e posteriores alterações, e, em especial, ao art. 72, 
inciso X, da Lei Complementar Municipal n° 0176/2014, e às 
normas e condições estabelecidas no Processo Administrativo 
n° P025824/2018, resolve RATIFICAR o resultado do referido 
Procedimento de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento 
no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93, o qual tem por 
objeto a prestação de serviço de fornecimento de “Vale Trans-
porte Eletrônico - VTE METROPOLITANO”, para atender aos 
servidores e cargos comissionados do Gabinete do Prefeito e 
suas Coordenadorias, no valor de R$ 35.613,60 (trinta e cinco 
mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos), nos termos 
da Lei Federal n° 7.418/85 e alterações, Decreto n° 95.247/87 
e Decreto Municipal n° 9.142/93, junto ao SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ES-
TADO DO CEARÁ - SINDIÔNIBUS, inscrito no CNPJ sob o n° 
07.341.423/0001-14, com sede na Avenida Borges de Melo, n° 
60, Aerolândia, Fortaleza/CE, para o período de 12 (doze) 
meses. Destarte, homologa-se o objeto licitado em favor da 
empresa acima indicada. Cientifique-se a interessada, atentan-
do que sejam observadas as prescrições legais pertinentes. 
Fortaleza-CE, 05 de março de 2018. Pedro César da Rocha 
Neto - SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO              
PREFEITO. 

*** *** *** 
 

 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDA-
DE - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO     
PREFEITO, Pedro César da Rocha Neto, no uso de suas atri-
buições legais, em observância aos requisitos da Lei Federal n° 
8.666/93, e posteriores alterações, e, em especial, ao art. 72, 
inciso X, da Lei Complementar Municipal n° 0176/2014, e às 
normas e condições estabelecidas no Processo Administrativo 
n° P025777/2018, resolve RATIFICAR o resultado do referido 
Procedimento de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento 
no art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93, o qual tem por 
objeto a prestação de serviço de fornecimento de “Vale Trans-
porte Eletrônico - VTE - URBANO”, para atender aos servidores 
e cargos comissionados do Gabinete do Prefeito e suas Coor-
denadorias, no valor de R$ 143.616,00 (cento e quarenta e três 
mil, seiscentos e dezesseis reais), nos termos da Lei Federal n° 
7.418/85 e alterações, Decreto n° 95.247/87 e Decreto Munici-
pal n° 9.142/93, junto ao SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – 
SINDIÔNIBUS, inscrito no CNPJ sob o n° 07.341.423/0001-14, 
com sede na Avenida Borges de Melo, n° 60, Aerolândia,     

 


