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?voc
ê

sa
bia Ä Que: a Prefeitura criou o

DECRETO Nº 36805, DE 27

DE FEVEREIRO DE 2013,

que dispõe sobre a retirada

de veículos sucateados ou

a b a n d o n a d o s n o s

logradouros da cidade?

Serão considerados irrecuperáveis ou sucata os

veículos encontrados nas vias públicas que não

possuírem nenhuma das placas obrigatórias de

identificação e que — em razão de sinistro,

intempéries ou desuso — tiverem sofrido

danos ou avarias na estrutura que inviabilizem

sua utilização. Quando o veículo for sucata, a

COMLURB recolherá a carcaça para que seja

vendida, na forma da legislação pertinente.

Serão considerados como abandonados, nos

termos da Lei Municipal nº 5.301, de 28 de

setembro de 2011, os veículos que se

encontrarem estacionados em logradouro

público do município e que apresentarem uma

das seguintes características: 1) sem, no

mínimo, uma placa de identificação; 2) com

carroceria e partes removíveis em evidente

estado de decomposição, aí incluindo pelo

menos dois pneus arriados; 3) em visível e

flagrante mau estado de conservação, com

carroceria com evidentes sinais de colisão,

objeto de vandalismo ou depreciação

voluntária, ainda que coberto com capa de

material sintético.

Quando o veículo apresentar as características

descritas acima, a Secretaria Municipal de

Ordem Pública (SEOP) deverá providenciar

sua remoção para o depósito público do

município. Decorrido o prazo de 90 dias

(contados a partir da remoção do veículo) sem

que o proprietário providencie sua retirada

com o pagamento dos débitos tributários e de

estadia e remoção incidentes, o bem será

levado a leilão, de acordo com a legislação

pertinente.

Não havendo arrematante, o veículo terá a

destinação de legal, sendo vendido como

sucata, na forma da legislação pertinente.

pelo telefone 1746 e pelo site

www.1746.rio.gov.br, você pode fazer inúmeras

solicitações, denúncias e reclamações à

Prefeitura? Focos de Dengue, lâmpadas e sinais

apagados ou com defeito, poda de árvores,

transporte, etc. Visite o site!

no Complexo Esportivo da Rocinha ao

lado do Centro de Cidadania Rinaldo de

Lamare (Avenida Niemeyer, 776) existe um

posto do DETRAN, onde você pode tirar sua

carteira de identidade? O atendimento é rápido

e quase não existe fila. O telefone do posto é:

2334-6815.
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CRECHE, PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL ATÉ O 9º ANO

CONHEÇA NOSSO ESPAÇO
E NOSSA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Há 30 anos em São Conrado
Matrículas abertas

Estrada da Gávea, 722
Tel.: 3322.0021  3597.1141  3322.0157  3322.1794

E-mail - saoconrado@carolinapatricio.com.br

Um compromisso com a Educação

A AMASCO iniciou uma campanha

com slogan “CALÇADA

CONSERVADA DEVER DE TODOS”

que visa conscientizar aos síndicos

de edifícios, comerciantes e

residências, para a importância de

manter suas calçadas em bom

estado de conservação.

Saiba mais em nosso site:

www.amasco.org.br


