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“Dispõe sobre a regulamentação dos serviços de 
guincho, remoção e estadia de veículos de que trata 
a Lei nº 2344/2015”. 

 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 
legais, e nos termos da Lei Orgânica do Município, 
 
Considerando que o Município de São Sebastião integra o Sistema Nacional de Trânsito; 
 
Considerando o Código Brasileiro de Trânsito e normas complementares do Conselho 
Nacional de Trânsito, que prevêem nas competências dos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição o credenciamento do serviço de 
remoção de veículos envolvidos infrações de trânsito e abandonados em vias e logradouros 
públicos, 
 
Considerando a necessidade da estadia desses veículos em pátio com vigilância; 
 
Considerando que o Código Brasileiro de Trânsito prevê, em condições seguras, ser um 
direito de todos e um dever dos órgãos e entidades executivos de transito, cabendo a estes 
adotar medidas a assegurar esse direito dando prioridade em suas ações à defesa da vida, a 
preservação da saúde e do meio ambiente; 
 
Considerando ainda que o Código Brasileiro de Trânsito regulamenta que os usuários das 
vias terrestres devem se abster de todo ato que possa constituir perigo ou obstruir o transito 
de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas 
privadas; 
 
Considerando que o abandono de veículo em vias públicas traz grandes prejuízos à 
segurança e fluidez do transito, bem como à saúde pública e ao meio ambiente urbano; 
 
Considerando, por fim, a necessidade de regulamentação da Lei nº 2344/2015. 
 
 
 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º- Os serviços de que tratam a Lei n.º 2344/2015 poderão ser prestados por até 2 (duas) 
empresas concessionárias que, obedecendo a setorização disposta no artigo 8º da referida 
Lei, serão responsáveis pelos seguintes serviços: 
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I – Remoção de veículos automotores de passageiro, de carga, motocicleta, misto, reboque ou 
semi reboque coletivo de passageiros, caçambas e bicicletas com caminhão guincho 
plataforma com capacidade para até 45 (quarenta e cinco) toneladas de peso bruto e de 
forma a garantir a integridade destes veículos. 
 
II – Estadia de veículos em imóveis situados no município de São Sebastião com: 

a. Área total de 5.000m² (cinco) mil metros quadrados, podendo ser fracionada em 
várias propriedades a atender os veículos recolhidos entre a Costa Norte, da divisa 
com o município de Caraguatatuba até o Bairro de Guaecá; 

b. Área total de 5.000m² (cinco) mil metros quadrados, podendo ser fracionada em 
várias propriedades a atender os veículos recolhidos entre o Bairro de Toque Toque 
Grande, até o Bairro de Boracéia, na divisa com o município de Bertioga. 
 

III- Disponibilidade de guincho para o órgão executivo municipal de trânsito, garantindo o 
serviço de liberação de vias e remoção de veículos oficiais até o local indicado pela 
autoridade de trânsito, respeitado o limite de setor. 
 
Parágrafo único: A(s) empresa(s) concessionária(s) deverá(ão) possuir, no mínimo, um 
caminhão guincho para cada setor. 
 
Art. 2.º- Todas as áreas destinadas à estadia dos veículos deverão ser muradas e calçadas, 
bem como contar com segurança e vigilância e ainda possuir seguro patrimonial contra furto, 
roubo, danos, acidentes e incêndios, como forma de garantir a integridade dos veículos 
recolhidos. 
 
§1º. A apólice de seguro deverá ser entregue à Divisão de Trânsito- Ditraf no prazo máximo 
de 15 dias após a assinatura do contrato, podendo ser tal prazo renovado, desde que em 
requerimento devidamente fundamentado. 
 
§2º. Durante o período estabelecido no §1º., a(s) empresa(s) concessionária(s) será 
responsável pelo pagamento de toda e qualquer indenização por evento ocorrido dentro de 
suas dependências. 
 
Art. 3º.- A(s) empresa(s) concessionária(s) deverá(ão) manter um escritório administrativo 
para cada setor, com atendimento ao público com horário compatível com o desta Prefeitura. 
 
Parágrafo único: Nestes escritórios ficará arquivada, em arquivo físico e em mídia 
eletrônica, toda documentação pertinente a cada procedimento, inclusive o registro 
fotográfico de cada veículo para posterior confronto. 
 
Art. 4º.- A(s) empresa(s) concessionária(s) manterá(ão) serviço de tecnologia de 
comunicação para interligação de contatos entre o órgão de trânsito (Ditraf), o pátio e os 
veículos de guincho em serviço. 
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Art. 5º.- O atendimento às ocorrências de remoção não deve ultrapassar o tempo de 30 
(trinta) minutos entre o acionamento e o atendimento no local da ocorrência, salvo se 
emprenhado em outra ocorrência municipal. 
 
Art. 6º.- O serviço de remoção será ininterrupto, ou seja, 7 (sete) dias por semana, 24h (vinte 
e quatro horas) por dia. 
 
Art. 7º.- O serviço de que trata este Decreto se estende às caçambas ou containers de coleta 
de entulho que estejam em vias e logradouros públicos, em desacordo com a legislação em 
vigor, ou ainda oferecendo riscos e/ou obstruindo o trânsito de pedestres e veículos. 
 
Art. 8º.- Todo o sistema que envolve os serviços tratados neste Decreto deverá estar em 
instalado e em operação em 30 (trinta) dias contados a partir da formalização da concessão. 
 
Art. 9º.- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 
contrário. 
 

São Sebastião,         26      de novembro de 2015. 
 
 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
SAJUR/nsa 


