EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE VEÍCULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, RJ., através de seu Prefeito, ANABAL
BARBOSA DE SOUZA, no exercício de suas atribuições contidas no Código de Trânsito
Brasileiro, com base na Lei Federal nº 13.160/2015, que dispõe sobre a retenção, remoção
e leilão de veículo, Resolução do CONTRAN 623/2016 e na Lei Estadual nº 6.657/2013, que
dispõe sobre a uniformização do procedimento para a realização de leilões de veículos que
se encontrem em depósitos de responsabilidade direta ou indireta do poder público no
território do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências, FAZ SABER a todos que o
presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE VEÍCÚLO virem, ou dele
conhecimento tiverem, especialmente os (as) proprietários (as), as pessoas comunicadas
sobre a venda, agente financeiro arrendatário do bem, entidade credora ou pessoa que
tenha se sub-rogado nos direitos de propriedade, caso tenham interesse, efetuem o
pagamento dos débitos existentes para retirarem os veículos abaixo relacionados no prazo
de 30 (trinta) dias, consignando-se que esta notificação não é um ato de cobrança, e que os
veículos classificados como conservados e não retirados no prazo acima serão levados à
venda através de leilão público, por força do que dispõe o art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, e por estarem, há mais de 60 (sessenta) dias corridos, acautelados no Pátio.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente
Edital, que será afixado nas dependências da Prefeitura e no Pátio da empresa contratada,
FICANDO OS INTERESSADOS NOTIFICADOS PARA AS PROVIDÊNCIAS AQUI
CONTIDAS E CIENTES QUE O PRAZO PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS E
RETIRADA DO VEÍCULO SE ESTENDE ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA
DO LEILÃO. A retirada do veículo dar-se-á mediante o pagamento dos débitos de IPVA,
multas, diárias, reboque e encargos. Pagamento dos débitos (IPVA’s / Multas) deverá ser
realizado no Banco Bradesco S/A. O pagamento das diárias, reboque e demais
encargos serão efetuados no Banco Bradesco, através de Depósito Identificado. A
guia para o referido depósito deverá ser obtida no próprio Pátio onde o veículo
encontra-se acautelado. Informações complementares poderão ser obtidas nos sites
www.aplpatios.com.br e www.brbid.com ou pelo telefone (21) 3553-4110/11, (21) 3787-6883
nos dias úteis, das 09 às 17 horas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA, RJ. Rio, 12/02/2019.

