
 

 

 

ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

LEI N° 021/2006. 

 

 

 

CRIA O DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

NO MUNICÍPIO DE LAGOA 

SECA-PB, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

                   O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA-PB, faz saber que a Câmara 

de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei. 

 

 

 

 Art. 1° - Em atendimento a lei n° 9053, de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o 

CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, fica criado o Departamento de Trânsito no 

município de Lagoa Seca, com a finalidade de coordenar, executar, fiscalizar e controlar o 

transporte coletivo, de Táxi e Mototaxi, sistema viário, tráfego e todas as questões referente 

ao trânsito no âmbito municipal. 

 

  PARÁGRAFO ÚNICO – O Departamento Municipal de Trânsito ficará 

subordinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Transportes e Obras do Município. 

 

 Art. 2° - O Departamento de Trânsito terá como objetivo o funcionamento do 

trânsito e cumprimento na área municipal da lei n° 9053 de 23 de Setembro de 1997, em 

todos os seus itens, tendo como funções: 

 

 I – Coordenar, programar e executar a política de transportes públicos de 

passageiros no Município. 

 II – Disciplinar, conceder, operar e fiscalizar os serviços de transportes públicos de 

passageiros em geral no âmbito do Município. 

 

 III – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no Município. 

 IV – Estabelecer os esquemas operacionais para os serviços de táxi, mototáxi, e 

transporte coletivo, fiscalizando, definindo custos, equipamentos e locais de 

estacionamentos; 

 



 V – Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

 VI – Desenvolver o planejamento e a programação do sistema de transportes 

públicos de passageiros no município e seus distritos; 

 VII – Elaborar estudos, executar e fiscalizar a política e os valores tarifários fixados 

para cada modalidade de transporte público de passageiros. 

 VIII – Realizar diretamente ou através de terceiros contratados ou convenentes, 

estudos, pesquisas, e trabalhos técnicos requeridos à administração para o aprimoramento 

dos serviços relacionados ao sistema de trânsito no município. 

 IX – Analisar e emitir parecer técnico sobre a implantação de planos e projetos 

referentes a loteamentos, conjuntos habitacionais e a qualquer tipo de equipamento urbano, 

construção ou eventos que possam vir a influenciar a fluidez do trânsito e o sistema de 

transporte urbano; 

 X – Implantar, manter  e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 

equipamentos de controle viário; 

 XI – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 

estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos; 

 XII – Promover ou determinar a retirada de qualquer elemento que prejudique a 

visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha 

colocado; 

 XIII – Autorizar prévia afixação de legendas, símbolos, publicidades e propagandas 

ao longo das vias públicas; 

 XIV – Condicionar qualquer projeto de edificação que possa transformar-se em 

pólo atrativo de trânsito à prévia aprovação do órgão e exigir que o projeto conste área para 

estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas; 

 XV – Exigir que qualquer obstáculo à livre circulação e a segurança de veículos e 

pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, seja devida e 

imediatamente sinalizado; 

 XVI – Exigir que qualquer obra ou evento que possa perturbar ou interromper a 

livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco a segurança das pessoas, seja 

iniciada com sua prévia permissão; 

  

 Art. 3° - Nos casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre 

a via avisará à comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, em quarenta 

e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos 

alternativos a serem utilizados. 

 

 Art. 4° – Fica designado como autoridade de trânsito do município de Lagoa Seca, 

o Diretor do Departamento de Trânsito.  

 

 Parágrafo Único – O Diretor do Departamento de Trânsito será nomeado pelo 

Prefeito Municipal. 

 

 Art. 5° – O vencimento do Diretor do Departamento de Trânsito será o estabelecido 

para os Diretores de Departamentos da Estrutura Administrativa Municipal. 

 

 



 Art. 6° - O Chefe da Divisão Administrativa será nomeado pelo Prefeito Municipal. 

 

 Parágrafo Único – O vencimento do Chefe da Divisão Administrativa do DMT 

será estabelecido para os Chefes das Divisões que integram a Estrutura Administrativa 

Básica Municipal. 

 

 Art.7° – Fica definido o número de 04 (quatro) agentes de trânsito que serão 

contratados através de concurso público. 

 

 PARÁGRAFO ÚNICO – O vencimento base do Agente de Trânsito, cargo efetivo 

criado por esta lei, será o salário mínimo em vigência. 

 

 Art. 8° - O Departamento de Trânsito será composto de: 

 

I - Divisão de Apoio Administrativo; 

II - Conselho Municipal de Trânsito (COMUT); 

III - Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI); 

 

Art. 9° - A divisão de Apoio Administrativo terá como funções, a educação, 

fiscalização, operação e planejamento das ações relacionadas ao trânsito no âmbito 

municipal, conforme organograma  anexo à presente Lei. 

 

 Art. 10 – O COMUT (Conselho Municipal de Trânsito) funcionará como órgão 

consultivo, normativo e regulamentador. 

 

 PARÁGRAFO ÚNICO – O Conselho Municipal de Trânsito – COMUT, 

funcionará junto ao Departamento de Trânsito, e terá sua competência e organização 

definidas por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma da legislação 

pertinente. 

 

 Art. 11 - O Conselho Municipal de Trânsito (COMUT), será composto de 08 (oito) 

membros, a saber: 

 

 I – O diretor do Departamento de Trânsito que o presidirá; 

 II – O Secretário de Finanças ou seu representante legal; 

 III – O Secretário de Administração ou seu representante legal; 

 IV – Dois representantes do Poder Legislativo, sendo 01 (um) do bloco da situação 

e 01 (um) do bloco da oposição; 

 V – Um representante dos transportes individuais de passageiros (MOTOTÁXI); 

 VI – Um representante dos condutores de passageiros (TÁXI);  

 VII – Um representante de entidade de representação comunitária. 

 

 PARÁGRAFO ÚNICO – Os representantes das entidades mencionadas nos incisos 

V, VI e VII deste artigo e seus suplentes serão escolhidos e designados pelo Chefe do Poder 

Executivo municipal, para um mandato de 02 (dois) anos, admitida a recondução por igual 

período e, por 01 (uma) única vez, apresentadas pelas respectivas entidades. 

 



 Art. 12 – A Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, funcionará 

como órgão judicante e será composta por 04 (Quatro) membros, sendo: 

 

 I – Um Presidente, de notório conhecimento sobre legislação de trânsito, de livre 

escolha do Chefe do Poder Executivo; 

 II – Um representante do DMT; 

 III – Um representante do Transporte Individual de Passageiros – MOTOTÁXI; 

 IV – Um representante dos condutores de passageiros – TÁXI; 

 

 PARÁGRAFO ÚNICO – A junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, 

terá regimento próprio, apoio administrativo e financeiro do DMT e sua regulamentação 

será definida em Decreto do Chefe do Poder Municipal. 

  

 Art. 13 - A presente Lei será regulamentada através de Decreto do Chefe do Poder 

Executivo Municipal. 

 

 Art. 14 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no 

orçamento do Município do corrente exercício, os créditos necessários para atender as 

despesas de instalação e funcionamento do DMT. 

 

 Art. 15 – O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO –DMT, será o 

administrador dos recursos do Fundo Municipal de Trânsito – FUNTRAN, que deverá ser 

instituído por Lei específica e terá seu próprio regulamento, obedecidas as normas 

financeiras a administrativas vigentes no âmbito municipal e em consonância com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal.  

  

 Art. 16 – Ficam Revogadas as disposições em contrário, em especial a lei n° 

019/2001 que dispõe sobre a Superintendência Municipal de Trânsito. 

 

 Art. 17 – A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Lagoa seca, 08 de outubro de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



ANEXO I DO PROJETO DE LEI N° 011/2006 

 

 

ORGANOGRAMA DO DEPARTAMENTO 

 

 

 

 
 

 

  

DIRETOR DO  

DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO 

DIVISÃO DE APOIO 

ADMINISTRATIVO 

CONSELHO MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO 

(COMUT) 

JUNTA ADMINIST. DE 

RECURSOS DE  INFRAÇÕES 

(JARI) 

Educação  

Operação, Fiscalização 

Planejamento do Trânsito 


