Prefeitura J\1unicipaldeBananal

Turísticado
VALE

Estância
HISTÓRICO
N."063DE25DEFEVEREIRO

esuascausas;

DE 25 DE

DE2008

LEI N° 063

FEVEREIRO DE 2008.
Dispõe sobre a criação da Divisão Municipal de
Trânsito-DMT,daJuntaAdministrativa
deInfraçõesPROJETO

deRecursos

JARI e dáoutrasprovidências.
DE LEI N°071/2007 DE AUTORIA

DA PREFEIT A MUNICIPAL
Autógrafo n°00112008

MIRIAN FERREIRA DEOLIVEIRA BRUNO, Prefeita da
EstânciaTurísticade

Bananal, EstadodeSãoPaulo,nousodesuasatribuições

legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono epromulgo aseguinte Lei:

Artigo 1°- Ficacriada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipalde
Bananal, vinculada ao Departamento Municipal de Turismo, a DIVISÃO MUNICIPAL DE
TRÂNSITO(DMT),órgãomunicipalexecutivodetrânsitoerodoviário.
Artigo 2 o- Compete à DivisãMounicipaldeTrânsito(DMT):

I- Cumprirefazercumpriralegislaçãoeasnormasdetrânsito,noâmbitode
suasatribuições;
11

planejaprr,ojetar,regulamentareoperarotrânsitodeveículos,pedestres

-

eanimais,epromoverodesenvolvimentodacirculaçãoesegurançadeciclistas;
111

-

implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e

equipamentosdecontroleviário;
IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de
trânsitos
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v

-

estabelecer,

emconjunto com órgão de políciade trânsito, asdiretrizes

paraopoliciamentoostensivodetrânsito;
VI -

executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas

administrativascabíveisporinfraçãodecirculação,estacionamentoseparadas,previstasno
CódigodeTrânsito

Brasileiro,noexercícioregulardoPoderdePolíciadeTrânsito;

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por
infraçõesdecirculação,estacionamentoeparadaprevistasnoCódigodeTrânsitoBrasileiro,
notificandoosinfratoresearrecadandoasmultasaplicadas;
VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas
cabíveis, relativasàsinfrações

porexcessodepeso,dimensãoelotaçãodosveículos,bem

comonotificarearrecadarasmultasaplicadas;
IX - fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei Federal n.o
9.503,de23-9-1997,aplicandoaspenalidadesearrecadandoasmultasprevistas;
X - implantar, manter, operar e fiscalizar, o sistema de estacionamento
rotativopagonasvias;
XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e
objetos,eescoltadeveículosdecargassuperdimensionadasouperigosas;
XII - credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de
segurança relativas aos serviçosde remoçãode veículosescoltas, etransportes de carga
indivisível;
XIII- integrar-seaoutrosórgãoseentidades
parafinsdearrecadação

dosistemanacionaldetrânsito

ecompensaçãodemultasimpostasnaáreadesuacompetência,

comvistas à unificação do licenciamento, à simplificaçãeoa

celeridade dastransferências

deveículosedeproprietáriosdoscondutores,deumaparaoutraunidadedafederação;
XIV-

implantar as medidasda PolíticaNacionaldeTrânsito

e do Programa

NacionaldeTrânsito;
XV -

'"
promover e participar de projetos e programas de Educação e

SegurançadeTrânsito,deacordocomasdiretrizesestabelecidapeloCONTRAN;
XVI- planejareimplantarmedidasparaareduçãodacirculaçãodeveículose
reorientaçãodotráfego, comobjetivodediminuiraemissãoglobaldepoluentes;

Praça
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-

registrare licenciar, naforma da legislação, ciclomotores,veículos de

tração epropulsãohumana

etração animal,fiscalizando, atuando,aplicandopenalidades

e

arrecadandoasmultasdecorrentesdeinfrações;
XVIII-

conceder autorização paraconduzirveículos

de propulsão humana e

traçãoanimal;
XIX-

articular-secomosdemaisórgãosdoSistema

NacionaldeTrânsito

no

Estado,sobcoordenaçãodorespectivoCETRAN;
XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos
veículos automotores ou pelasua carga, de acordo com o estabelecido no art' 66,da Lei
FederalnO9.503de23-9-97,

alémdedarapoioàsespecíficasdeórgãoambiental,quando

solicitado;
XXI- vistoriarveículosquenecessitemdeautorizaçãoespecialportransitare
estabelecerosrequisitostécnicosaseremobservadosparasuacirculação;
XXII- coordenarefiscalizarostrabalhosnaáreadeEducaçãodeTrânsitono
Município;
XXIII - executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a
sinalizaçãosemafórica;
XXIV - realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos
sistemasdetráfego,
"

Artigo

3°-FicaoPoderExecutivoautorizadoafirmarconvênioscomaUnião,

Estados,Municípios,órgãosedemaisentidades

públicase privadas,objetivandoaperfeita

aplicaçãodestalei.

Artigo

4° - A Divisão Municipal de Trânsito (DMT) terá as seguintes

atribuições:
I- Engenharia eSinalização.
a) planejar e elaborar projetos, bem como coordenarestratégias deestudos
dosistemaviário;
b)planejarosistemadecirculaçãoviáriadomunicípio;

Praça

DonaDomiciana, 18-5 Centr-o

Bananal- SãoPaulo-CEP 12.850-000

&:V
/

J

3

Prefeitura Municipal deBananal

Turísticado
VALE

Estância
HISTÓRICO
LEI N."063DE25DEFEVEREIRO

DE2008

c) proceder a estudos de viabilidade técnica paraa implantação de projetos
detrânsito;
d)integrar-secomosdiferentesórgãospúblicosparaestudossobreoimpacto
nosistemaviárioparaaprovaçãodenovosprojetos;
e)elaborarprojetosdeengenhariadetráfego,

atendendoospadrõesaserem

praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, conforme
normasdoCONTRAN,DENATRANeCETRAN;

aimplantaçãodosprojetos,bemcomoavaliarseusres

f) acompanhar

11- Fiscalização, Tráfego eAdministração;
a) administrar o controle de utilização dos talões de multa, processamentos
dosautosdeinfraçãoecobrançasdasrespectivasmultas;
b) administrarasmultasaplicadasporequipamentoseletrônicos;
c)controlarasáreasde

operaçãodecampo,fiscalização

eadministração do

pátioeveículos;
d)controlaraimplantação,manutençãoedurabilidadedasinalização;
e)operaremsegurançadasescolas;
f)operaremrotasalternativas;
g) operar em travessia de pedestres e locais de emergência sem a devida
sinalização;
h)operarasinalização(verificaçãooudeficiênciasnasinalização).
11I- Educação deTrânsito;
a) promover a Educaçãode Trânsitojunto à Rede Municipalde Ensino, por
meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema
NacionaldeTrânsito;
b)promovercampanhaseducativaseofuncionamentodeescolaspúblicasde

nosmoldesepa

;I..

trânsito
IV
Controle eAnálise deEstatística deTrânsito.

_

a) coletardados estatísticos paraelaboração de estudos sobreacidentes
trânsitoesuascausas;

Praça
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controlarosdadosestatísticosdafrotacirculantedomunicípio;

b)
c)controlarosveículosregistradoselicenciadosnomunicípio;
d) elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou
interromperalivrecirculaçãodosusuáriosdosistemaviário;

único - Ncoaso

Parágrafo

doMunicípio,conforme

opreceituado noartigo3°

destaLei,estabelecerconvênios elou parceriaqsuedeleguemalgumasdestasatribuiçõesa
outrosórgãospúblicosouprivados,aDMTdeverá,deformaharmoniosa,acompanharasua
execuçãoecompartilhardadoseinformaçõesindispensáveisaoseufuncionamento.

Artigo 5° - O Diretor de Divisão Municipal de Trânsito, nomeado pelo (a)
Prefeito (a)através de Decreto, é a autoridade competente paracomandar a DMT,assim
como para interagir com os demais órgãos públicos e entidades conveniadas com o
municípioparaaaplicaçãodaspenalidadesprevistasnalegislaçãodetrânsito.

Artigo 6°-A

receita arrecadadacomacobrança

dasmultasdetrânsito

será

aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trânsito, atendendo ao disposto no art. 320 do Código de
TrânsitoBrasileiro-CTB,LeiFederaln.O9.503,de23-9-1997.

Artigo 7°- Ficacriado noMunicípiode
RecursosdeInfrações-

BananalumaJuntaAdministrativa

JARI,responsávelpelojulgamento

de

derecursosinterpostoscontraa

penalidade imposta pela Divisão Municipal de Trânsito e/ou por órgão conveniado ao
municipio com esta atribuição, na esfera de suas respectivas competências, conforme
ResoluçãoContrann.o 147/2003 Reesolução 175/2005.

Artigo

8°-Compete à JARI:

I-julgarosrecursosinterpostospelosinfratores;
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-solicitar

aos órgãos eentidades

rodoviários informações complementares

executivos de trânsito e executivos

relativas aos recursos, objetivando uma melhor

análise da situação recorrida;
11I-encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito eexecutivos
rodoviários informações sobre os problemas observados nas autuações e apontados em
recursos, eque se repitam sistematicamente.

Artigo 90 J-AARI

I-

será composta pelos seguintes membros:

1 (um) representante do órgão que impôs a penalidade;

11-

1 (um) representante indicado pela entidade representativa da sociedade

ligada aárea de trânsito.
11I-

1 (um) representante

mínimo, nível médio;

§ 10

com conhecimento

na área de trânsito com, no

A

nomeação dos três titulares e dos respectivos suplentes será efetivada

pelo (a) Prefeito (a) do Município;

§ 20

O Presidente

da JARI será nomeado

pelo (a) Prefeito (a), escolhido

dentre os membros titulares.
§ 30 O mandato dos membros da JARI terá duração de dois anos, permitida a
sua recondução por uma única vez.

Artigo

1-0A

JARI terá regimento próprio regulamentado

através de Decreto

Municipal, observado o disposto no inciso VI, do art. 12, do CTa e apoio administrativo

e

financeiro da Divisão Municipal de Trânsito.

----rArtigo
(CETRAN)

11 - A JARI deverá informar

a sua composição

Praça
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147/2003, que estabelece as diretrizes para elaboração do regimento interno da

JARI.

Artigo 12 -As despesas decorrentes da execução desta leicorrerão

por conta

das dotações próprias da Prefeitura Municipal.

Artigo 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PREFEITURA

MUNICIPAL

'>

DE BANANAL

e2m5 de

fevereiro

de 2008.
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MIRIAN FERREIRA DE OLlVIlIRA
Prefeita Municipa

BRUNO

noLivrodeRegistrodeLeisem

Registrado

25/02/08

PublicadonoQuadrodeAvisosePublicaçõesem

25/02/08

Ricardo luís Reis Nogueira

ChefedeGabinete

DonaDorniciana,

Assessor
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