
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ PALÁCIO 
MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 

Oficio Nº  098/2018 – SEMTRANS                              

Santa Izabel do Pará, 02 de outubro de 2018. 

 

A Ilmª Senhora, 

Claudine Yukari Watanabe Sasaka 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

 

Senhora Secretária, 

 

Considerando, a necessidade de adequação urgente no atual cenário do trânsito 

municipal, uma vez que apesar dos esforços, os instrumentos utilizados nas atividades 

de recolhimento, remoção e guarda de veículos autuados por infração à legislação de 

trânsito e/ou transportes, bem como organização e manutenção do espaço físico 

correlatas a esta área, já não são suficientes para uma cidade com população de 69.746 

pessoas (fonte IBGE 2018), a qual possui uma frota de 18.068 mil veículos (fonte 

Denatran) com inadimplência de 50,83 %. 

Considerando, decisão judicial proferida em desfavor do município de Santa 

Izabel do Pará, no Processo nº 0004022-65.2015.814.0049, a qual condena o município 

às seguintes Obrigações de Fazer: a) Atos de /engenharia de Trânsito; b) Atos de 

Fiscalização de Trânsito e c) Atos de Educação de Trânsito, no prazo de 180. 

Considerando já ter terminado o prazo estipulado judicialmente na decisão 

supracitada, bem como o município ter sido diversas vezes notificado pelo Ministério 

Público, a fim de averiguar o cumprimento de tal decisão. 

Considerando, que o Município de Santa Izabel, não possui estrutura para 

executar os serviços de recolhimento, remoção e guarda de veículos autuados por 

infração à legislação de trânsito, bem como não possui local apropriado para gerenciar e 

abrigar os veículos apreendidos. 

Considerando ainda, o Decreto Municipal nº 131/2018 de 26 de setembro de 

2018, que Institui o Serviço Municipal de Remoção, Guarda e Depósito de Veículos 
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Automotores Envolvidos em Infrações Previstas na Legislação de Trânsito e dá outras 

providências. 

Solicito sejam tomadas as providências cabíveis a fim de contratar empresa 

especializada em serviços de recolhimento, remoção e guarda de veículos de terceiros 

objeto de medidas administrativa prevista na lei 9.503 de 1997, bem como, na 

organização de leiloes públicos no município de santa Izabel do Pará a serem 

realizados através de contratação ás suas expensas de leiloeiro (a) público (a) oficial. 

Na oportunidade, encaminho Termo de Referência em anexo. 

Certo do atendimento agradeço a atenção dispensada.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO 

Secretário Municipal de Transportes 
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