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"Dispõe sobre a alienação "via rápida" de veículos apreendidos por infrações 
relacionadas às questões de conservação e segurança ou por irregularidade documental, no 
Município de São Paulo, e dá outras providências. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Art. 1º Fica regulamentado no âmbito do Município de São Paulo os procedimentos 
para a alienação de veículos apreendidos por infrações relacionadas ao estado de 
conservação e segurança ou por irregularidades documentais. 

Art. 2º Os veículos autuados por infrações relacionadas às questões de conservação e 
segurança ou por irregularidades documentais serão apreendidos e recolhidos aos pátios 
municipais, com o histórico das infrações. 

Art. 3º Aos proprietários dos veículos apreendidos nos pátios municipais que dispõe o 
artigo anterior serão cobrados diárias, cuja estipulação do valor ficará à cargo do poder 
executivo, incluindo a multa e o serviço de guincho. 

§ 1º O proprietário do veículo será notificado do valor da diária, comprovando-se o 
recebimento da mesma. 

Art.4º Passados 30 (trinta) dias da apreensão do veículo o proprietário será notificado 
para que seja providenciado a retirada do mesmo e que seja liquidado o valor das diárias, sob 
pena de leilão. 

Art. 5º Passados 90 (noventa) dias da formal notificação do proprietário do veículo, que 
dispõe o artigo anterior, sem que o mesmo seja reclamado, a Municipalidade de São Paulo 
procederá leilão mediante hasta pública, com publicação no diário Oficial do Município. 

§ 1º Os veículos serão avaliados levando-se em consideração o parâmetro divulgado 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe, nos seguintes critérios: 

I - 80% do valor, para o primeiro leilão; 

II - 60% do valor, para o segundo leilão. 

III - maior lance, em terceiro leilão. 

§ 2º Não será aceito lanço que, em segundo leilão, ofereça preço vil. 

§ 3º Entre o primeiro e segundo leilão deverá haver um interregno de 20 (vinte) dias. 

Art.6º O leilão, bem como a arrematação poderá ser realizado por lote de veículos. 

Art.7º Nenhum veículo apreendido poderá permanecer em depósito no pátio por mais 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados do auto de apreensão. 



Art.8º Esta lei não se aplica aos veículos apreendidos em razão de ordem judicial, por 
furto ou para fins de investigação policial. Para os casos de furto, ficam dispensados as 
despesas com guinchos, multas do dia do furto e estadia. 

Art. 9º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentárias 
próprias, que serão suplementadas se necessárias. 

Art. 10 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de sessenta (60) dias, 
contados a partir de sua publicação. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2015. Às Comissões competentes. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/10/2015, p. 121 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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