
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

El N.° 2.374, DE 08 DE AGOSTO DE 2018. 

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
CRIAR JUNTO A DIVISAO DE TRANSITO 
MUNICIPAL, A JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAç6E5 - JARI, 
OBJETIVANDO DISCIPLINAR AS ATIVIDADES DE 
FI5CAuzAcA0 DE TRANSITO PREVISTA NO 
CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - LEI 
FEDERAL NO 9.503/1997, DE COMPETENCIA E 
RESPONSABILIDADE DO MUNICiPIO. 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severinia, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

Art. 01 0. - Fica criada junto ao Orgao Executivo Municipal de Transito, a Junta 
Administrativa de Recursos de Infraçôes - JARI, responsavel pelo julgamento de 
recursos de multas de trânsito de competéncia municipal, nos termos do Artigo no 16 
da Lei Federal no 9.503/1997. 

Art, 020 . - A JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAçOES - JARI, 
criada por esta lei, e um Orgao colegiado componente do Sistema Nacional de 
Trânsito, responsive] pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades 
de multas de trânsito de competéncia municipal, aplicadas pelos Orgaos ou 
Entidades executivas de Trânsito do Municipio competindo-Ihe: 

- Julgar Os recursos interpostos pelos infratores; 

II - Solicitar aos Orgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviãrios, 
informaçOes relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação 
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recorrida; 

III - Encarninhar aos ôrgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviãrios informaçOes sobre problemas observados nas autuaçOes e apontados 
em recursos, e que se repitarn sisternaticarnente. 

Art. 030. - A Junta Administrativa de Recursos de InfraçOes - JARI estará vinculada 
diretamente a Divisão de Trânsito Municipal. 

Art. 040. - A Junta Administrativa de Recursos de lnfraçOes - JARI será composta, 
por no minimo 3 (trés) integrantes e no rnáxirno 7 (sete) integrantes, facultada a 
supléncia, sendo: 

- representante(s) corn conhecimento na area de trãnsito corn, no minirno fivel 
medio de escolaridade; 

II - representante(s) do Orgao Executivo Municipal de Trânsito que impôs a 
penalidade; 

Ill - representante(s) de entidade da Sociedade ligada a Area de Transito; 

IV - excepcionalmente, na impossibilidade de compor o colegiado por inexistência de 
entidade representativa da sociedade ligada a area de transito ou por comprovado 
desinteresse de entidades representativas da sociedade na indicaçâo de 
representante ou quando indicado o representante este, injustificadamente, nao 
comparecer a seçAo de julgamento, o representante de entidade da sociedade 
ligada a area de trânsito, serâ substituido por urn servidor pUblico habilitado 
integrante de ôrgao ou entidade distinto do que impôs a penalidade, que poderâ 
compor o Colegiado pelo tempo restante do mandato. 

Art. 050. - E obrigatOrio igual nUrnero de integrantes do árgão ou entidade que impôs 
a penalidade e de entidades representativas da sociedade ligadas a area de trânsito. 

Art. 06°. - 0 Presidente e Vice-Presidente da JARI deverá ser qualquer urn dos 
integrantes dos membros julgadores do colegiado, respeitando a paridade de sua 
representatividade; 

Art. 070. - 0 Secretário da JAR?, poderá ser qualquer urn dos integrantes do 
colegiado, rnernbros julgadores de recurso, facultando a autoridade competente 
designar mais um integrante que atuará somente para secretariar Os trabalhos da 
JAR?; 	 I— 
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Art. 080. - t vedado aos integrantes da JAR!, compor a Conseiho Estadual de 
Trânsito - CETRAN ou a Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRADIFE; 

Art. 090. - A nomeaçao dos integrantes da JAR! que funcionam junto a Divisao de 
Tránsito Municipal seré efetuada pelo respectiva Chefe do Poder Executivo, 
facuitada a delegaçâo que informarâ a Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, a 
composição dos membros da JAR!; 

Art. 10°. - Fica facultado ao Poder Executivo Municipal, através da Divisão de 
Transito Municipal, conceder gratificaçao pecuniária mensal para todos os 
integrantes da JARI que estiverem no efetivo desempenho e exercicio das funçOes, 
através de Decreto do Chefe do Pader Executivo Municipal. 

§ 01°. 0 valor do pagamento de gratificaçao pecuniária mensal, instituido por esta 
Lei, será regulamentado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal nâo excedendo 
em valores superiores a 01 (urn) salário minima nacional; 

§ 020. 0 valor do pagarnento de gratiflcaçao pecuniâria mensal devera ser de valor 
unificado e igualitário para todos as integrantes da JARI Municipal, independente da 
representatividade, cargo, tempo de serviço, hierarquia e responsabilidade que 
ocupa na JAR!; 

§ 030. 0 pagamento de gratificaçao pecuniária mensal aos integrantes da JAR[ 
Municipal, nâo cria vinculo ernpregaticio de qua!quer natureza e nem gera quaisquer 
outros direitos e obrigaçOes de ordern contratual cu patrimonial ou no âmbito do 
Direito do Trabalho; 

Art. 11. - 0 mandato dos integrantes da JAR! terâ duraçao de no minima 01 (urn) 
ano e no rnãximo, de 2 (dois) anos, podendo prever a recanduçao par periodos 
sucessivos em seu Regimento Interno que serã regulamentado par Decreto do 
Chefe do Poder Executive, Municipal. 

Art. 12. - As competéncias e atribuiçoes da Junta Administrativa de Recursas de 
lnfraçoes - JAR[, serao estabelecidas em seu Regimento Interno par Decreto do 
Poder Executivo Municipal e informado ao Conselho Estadual de Trânsito - 
CETRAN, estabelecendo que: 

- A JAR[ somente podera deliberar corn, no minimo, trés integrantes observada a 
paridade de representaçao; 

II - As decisoes da JAR[ deveräo ser fundamentadas e aprovadas par maioria de 
votos dando-se a publicidade devida. 
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Art. 13. - As despesas decorrentes da execuçao do disposto nesta Lei correrao a 
conta das dotaçOes orçamentãrias práprias suplementadas se necessârio. 

Art. 14. - Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicaçao, revogando-se as 
disposiçOes em contrário. 

Severinia-SP, 08 de Junho de 2018. 

tin 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi 0 
registro na Secretarial Municipal e publiquei no Diário Oficial EletrOnico desta 
Municipalidade. 

ELIANA TSkAGIATO 
Escritu na 
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