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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

ECRETO MUNICIPAL no 6.110, de 25 de Abril de 2018. 

"ESTABELECE AS COMPETENCIAS DA 

DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO DO 

MUNICIPIO DE SEVERINIA E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS" 

CELSO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SEVERINIA, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais e cumprindo as disposiçOes 

estabelecidas pelo Inciso VI. do Artigo 050  da Lei Municipal n° 2.325, de 05 de abril 

de 2018 e Os Artigos 050, 070 , 080 . 21, 24 e 333 da Lei Federal n° 9.503/1997 que 

institul o Codigo de Transito Brasileiro. 

DECRETA: 

Artigo 010 - Em cumprimento as disposicães contidas no Artigo 24 da Lei Federal n° 
9.503/1997, a DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO terá por 
competência na area de Transito: 
I - Cumprir e fazer cumprir a Iegislacao e as normas de trânsito, no 

ambito de suas atribuiçOes; 
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de velculos, 

pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da 
circulaçao e segurança de ciclistas; 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalizaçao, Os dispositivos 
e equipamentos de controle viário; 

IV - coletar dados estatisticos e elaborar estudos sobre os acidentes 
de trânsitos e suas causas; 

V - estabelecer, em conjunto corn Orgao de policia de trânsito, as 
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trizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 
itar a fiscalizacao de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
Tilnistrativas cabIveis por infraçao de circulacao, 
acionarnentos e paradas, previstas no COdigo de Transito 
isileiro, no exercicio regular do Poder de Policia de Trânsito; 

VII - aplicar as penalidades de adverténcia por escrito, autuar e multar 
por infraçOes de circulaçao, estacionamento e parada, 
previstas no Côdigo de Transito Brasileiro, notificando os 
infratores e arrecadando as multas aplicadas; 

VIII - 	fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 
administrativas cabiveis, relativas as infraçoes por excesso de 
peso, dimensao e lotaçao dos veiculos, bern como notificar e 
arrecadar as multas aplicadas; 

IX - fiscalizar as obras e eventos que interrompam a Iivre circulaçao 
de veiculos e pedestres ou que coloquern em risco a 
segurança dos usuârios conforme estabelece o Artigo 95 da 
Lei Federal n.° 9.503/ de 23/09/1997, aplicando as penalidades 
e arrecadando as multas previstas; 

X - implantar, manter, operar e fiscalizar, o sisterna de estacionamento 
rotativo pago nas vias; 

XI - arrecadar valores provenientes de remoçAo, guarda em patio e 
estada de veiculos irregulares ou abandonados e objetos 
mediante concessão ou perrnissão por processo IicitatOrio a 
terceiros, e escolta de veiculos de cargas superdirnensionadas 
ou perigosas; 

XII - credenciar os serviços de escoitas, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de remoção de veiculos 
escoltas, e transportes de carga indivisivel; 

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do sisterna nacional tie 
trânsito para fins de arrecadaçao e cornpensaçâo de multas 
impostas na area de sua competência, corn vistas a unificacao 
do licenciamento, a simplificaçao e a celeridade das 
transferencias de veiculos e de proprietários dos condutores, 
de urna para outra unidade da federaçao; 

XIV - implantar as medidas da Poiltica Nacional de Trânsito e do 
Programa Nacional de Transito; 

XV - prornover e participar tie projetos e programas de Educacao e 
Segurança de Transito, de acordo corn as diretrizes 
estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; 

XVI - planejar e implantar medidas para a reduçao da circulaçao de 
veiculos e reorientaçâo do tráfego, com objetivo de diminuir a 
emissào global de poluentes; 

XVII - registrar e licenciar, na forma da Iegislacao, veiculos de tração e 
propulsâo hurnana e traçao animal, fiscalizando, atuando, 
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licando penalidades e arrecadando as multas decorrentes de 
'raçOes; 
)nceder autorizacão para conduzir veicutos de propulsao 
mana e tração animal; 
cular-se corn os dernais ôrgãos do Sisterna Nacional de 

Trânsito no Estado, sob coordenaçao do respectivo Conseiho 
Estadual de Transito - CETRAN; 

XX - fiscalizar o nivel de emissão de poluerites e ruidos produzidos 
pelos veIculos automotores ou pela sua carga, de acordo corn 
o que estabelece a Lei Federal n° 9.503 de 23109/1997, alérn 
de dar apoio as açOes especificas de Orgao ambiental, quando 
soil citado; 

XXI - vistoriar velculos que necessitern de autorizaçäo especial por 
trarisitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem 
observados para sua circulaçao; 

XXII - coordenar e fiscalizar Os trabalhos na area de Educaçao de 
Trânsito no Municipio; 

XXIII - executar, fiscalizar e manter em perfeitas condiçOes de uso a 
sinalizaçao sernafórica; 

XXIV - realizar estatistica no que tange a todas as peculiaridades dos 
sistemas de trâfego. 

Artigo or. - Nos terrnos do § 02 0, do Artigo 050  da Lei Municipal n° 2.325, de 05 de 
abril de 2018, a execução das funçOes administrativas para 
cumprirnento deste Decreto sent realizada por servidores do quadro 
atual de funciortarios da Prefeitura Municipal. 
PARAGRAFO UNICO. Fica facuitado ao Executivo Municipal, o 

rernanejamento de servidores pUblicos das Areas 
Administrativas, de Obras, de Seguranca e Educacao para 
integrar o corpo operacional da Divisao Municipal de Transito 
para o exercicio de: 
I - engenharia de trafego; 
H - fiscalizacao e operaçao de trânsito; 
III - educação de trânsito; 
IV - coleta, controle e analise estatistica de acidentes de 
trânsito. 

Artigo 030. - Para exercer as competéncias estabelecidas, a Municipalidade atraves 
da DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO, devera integrar-se ao 
Sisterna Nacional de Trânsito e repassar a correspondente a 5% (cinco 
por cento) da arrecadaçao das multas de trânsito para o fundo de 
ârnbito nacional destinado a segurança e educacao de trànsito na 
forma prevista no Código de Transito Brasileiro. 
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Artigo 040. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogando-
se as disposiçoes em contrário. 

Prefeitura do Municipio de Severinia, em 25 de Abril de 2018. 

ftCTo dilva 
Prefeito do Municipio 

Registrada no expedierite cia Secretaria da Prefeitura Municipal de Severinia-SP, em 
25 de Abril de 2018. 

Publicada no Diario Oficial Municipal, em 25 DE Abril DE 2018 

EIia inhaPagiato 
Esc ituraria 

ç9SEVERINIA 
Coasmilado w* Fiswo Mto 

Rua CapitacAugusto de Almeida, 332 / Tel: 17-3817.3300 
Fax:1 7- 3817.3301 E-mail: pms.gabinete@severiflia.sp.gov.br  


