
LEI 1.724/99 de 12 de maio de 1.999. 
 

 

“Cria a Coordenadoria Municipal de  

Trânsito de Goiatuba e dá outras 

providências”  
 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 
 
 
Art.1º - Fica criada como órgão vinculado a Secretária Municipal 

de Serviços Urbanos, a CMT - Coordenadoria Municipal de Trânsito. 
 
Art. 2º - A CMT - Coordenadoria Municipal de Trânsito terá sede 

e foro na cidade de Goiatuba - GO, e duração indeterminada, extinguindo-se 
apenas nos casos previstos em lei. 

 
Art. 3º - A CMT - Coordenadoria Municipal de Trânsito terá por 

finalidade básica executar as políticas de transporte e trânsito no Município de 
Goiatuba, sendo designada como o Órgão Executivo Municipal de Trânsito de 
acordo com os preceitos contidos na Lei Federal 9.503 de 23 de setembro de 
1997, competindo-lhe especialmente: 

I -  coordenar, programar e executar a política nacional de 
transporte público no Município; 

II - disciplinar, conceder, operar e fiscalizar os serviços de 
transporte público de passageiros em geral no âmbito do Município; 

III - desenvolver o planejamento e a programação do Sistema de 
Transporte Público de Passageiros, integrando-os com as decisões sobre 
planejamento urbano do Município de Goiatuba e no aglomerado; 

IV - detalhar operacionalmente o sistema de transporte público de 
passageiros no Município fixando itinerários, freqüências, horários, lotação, 
equipamentos, turnos de trabalho, integração intermodal, locais e tempos de 
parada e critérios para atendimentos especiais; 

V - estabelecer os esquemas operacionais para o serviço de táxi 
definindo custos, equipamentos e locais de estacionamentos; 

VI - fiscalizar segundo os parâmetros definidos, a operação e a 
exploração do transporte público de passageiros por ônibus, por táxi, moto-taxi e 
por transportes especiais, promovendo as correções, aplicando as penalidades 
regulamentares nas infrações e arrecadando valores provenientes de multas; 

VII - elaborar estudos, executar e fiscalizar a política e os valores 
tarifários fixados para cada modalidade de transporte público de passageiros; 



VIII - administrar a execução do regulamento e das normas sobre 
transporte público de passageiros no Município de Goiatuba; 

IX - realizar diretamente ou através de terceiros contratados ou 
convenientes, estudos, pesquisas e trabalhos técnicos requeridos à administração 
do transporte publico de, passageiros, e ao aprimoramento técnico e gerencial das 
empresas operadoras, no Município de Goiatuba; 

X - atuar junto a órgãos públicos e privados no âmbito do 

Município, do Estado e da União, que atuem sobre os segmentos, que afetam o 

trânsito e o  transporte público de passageiros visando compatibilizar as ações de 

interesse comum no Município de Goiatuba 
XI - executar as atividades relacionadas com o planejamento, 

circulação, operação e fiscalização do trânsito e dos transportes urbanos, que em 
virtude de delegação ou convênio, venham a lhe ser atribuídas por órgão e 
entidades da administração pública no âmbito da União, do Estado e do 
Município de Goiatuba. 

 XII - coordenar a elaboração de estudos, programas e projetos 
relacionados com o sistema viário e o sistema de circulação do município; 

XIII - analisar e decidir sobre a implementação de planos e 
projetos referente a loteamentos, conjuntos habitacionais, qualquer tipo de 
equipamento urbano, construção ou eventos, que possam vir a influenciar a 
fluidez do trânsito e o sistema de transporte urbano; 

XIV - manter sistemas informatizados,  capazes de coletar, 
processar, analisar, e fornecer dados e informações referentes ao Sistema de 
Transporte Público de Passageiros, em seus aspectos cadastrais, operacionais e 
econômicos; 

XV - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, 
no âmbito de suas atribuições; 

XVI - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação 
e da segurança de ciclistas; 

XVII - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 
dispositivos e os equipamentos de controle viário; acidentes de trânsito e suas 
causas; 

XVIII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 

acidentes de trânsito e suas causas.   
XIX - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva 

de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;. 
XX - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as 

medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e 
parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder 
de Polícia de Trânsito; 

XXI - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, 
por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO, notificando os infratores e arrecadando as multas que 
aplicar; 



XXII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 
administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e 
lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; 

XXIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95 do 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, aplicando as penalidades e 
arrecadando as multas nele previstas; 

XXIV - implantar, estabelecer preço, manter, arrecadar valores e 
operar sistema de estacionamento rotativo pago; 

XXV - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de 
veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou 
perigosas; 

XXVI - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar 
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e 
transporte de carga indivisível; 

XXVII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas 
na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos 
condutores de uma para outra unidade da Federação; 

XXVIII - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e 

do Programa Nacional de Trânsito; 
XXIX - promover e participar de projetos e programas de 

educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN; 

XXX - planejar e implantar medidas para redução da circulação de 
veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global 
de poluentes; 

XXXI - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, 
veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, 
aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações; 

XXXII - conceder autorização para conduzir veículos de 
propulsão humana e de tração animal; 

XXXIII - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; 

XXXIV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 
produzidos pelos veículos automotores, inclusive por aparelhagem de som, ou 
pela sua carga,  além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, 
quando solicitado; 

XXXV - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial 
para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a 
circulação desses veículos; 

XXXVI - integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito. conforme 
previsto no art. 333 do Código de Trânsito Brasileiro; 

XXXVII - exercer as demais atribuições cuja natureza se  
relacione com seus objetivos gerais; 



§ 1º - Com vistas a maior eficiência no cumprimento de suas 
atribuições a CMT- Coordenadoria Municipal de Trânsito poderá celebrar 
convênios com órgãos das esferas federal, estadual ou municipal podendo dentro 
das disponibilidades orçamentárias e financeiras, remunerar policiais quando 
efetivamente exercem a fiscalização do trânsito no município de Goiatuba. 

 
§ 2º - A CMT- Coordenadoria Municipal de Trânsito poderá 

prestar serviços de capacitação técnica, assessoria monitoramento das atividades 
relativas ao trânsito e transportes a outros órgãos, durante prazo ser estabelecido 
entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. 

 
Art. 4º - Fica designado como a Autoridade de Trânsito do 

Município Goiatuba, o Diretor da CMT- Coordenadoria Municipal de Trânsito. 
 
Parágrafo único - A autoridade municipal de trânsito atribuirá a 

servidores CMT- Coordenadoria Municipal de Trânsito, mediante ato específico, 
o PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO. 

1. 
Art. 5º -  A CMT- Coordenadoria Municipal de Trânsito terá a 

seguinte estrutura básica: 
 
1) Direção: Diretor da Divisão de Transito; 
 
2) Departamento de Fiscalização e Arrecadação: 
 - Setor de Fiscalização, Setor de Arrecadação e Setor de Cadastro; 
 
3) Departamento de Planejamento: 
 - Setor de Educação e Setor de Apoio Técnico; 
 
4) Departamento Jurídico: Assessor Jurídico.  

 
Art. 6º - Para gerir CMT- Coordenadoria Municipal de Trânsito, 

ficam criados os cargos, em comissão, cujos vencimentos a serem pagos, a título 

de remuneração, deverão ser: 
a) Diretor da Divisão de Transito – 1 (um) valor fixado em R$ 

1.235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais). 
 
b) Chefe de Departamento – 2 (dois) valor fixado em R$ 618,00 

(seiscentos e dezoito reais); 
 
c)  Chefe de Departamento (assessor jurídico) – 1 (um) valor 

fixado em R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), para carga 
horária de  20 (vinte) horas semanais 

d) Cargos da classe 4 (quatro), do grupo de chefia básico-5 (cinco), 
a serem preenchidos por servidores de carreira. 



 
§ 1° - Fica assegurado aos nomeados, gratificação de décimo-

terceiro vencimento e ferias, proporcional aos meses de efetivo exercício, durante 

período laboral.   
 

Art. 7º - Fica ainda criada a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI’s, que terá a competência outorgada pela Lei Federal 9.503 de 
23 de setembro de 1997, e será composta de três membros, para exercerem um 
mandato de um ano, com remuneração de cada membro, nunca inferior a três 
salários mínimos, com fixação e respectivas nomeações feitas, por decreto do 
Chefe do Poder Executivo, considerando os dispositivos do Regimento Interno.   

 
Art. 8º - O regulamento, a competência dos órgãos integrantes da 

estrutura básica, a estruturação e atribuições dos órgãos a nível divisional, o 
quadro de pessoal e o plano de cargos, serão fixados através de decreto do poder 
executivo. 
 

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito 
especial, cuja dotação orçamentária será determinada por Decreto, de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), para atender as despesas instalação e funcionamento 
da CMT – Coordenação Municipal de Transito. 
 

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 11º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos doze dias do mês de maio de um mil novecentos e  noventa e nove 

(12/05/1999). 

 

 

 

 

Hermes Traldi Neto 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI 1.350/99 

 

 

 
Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

O presente projeto de lei atende o que determina os artigos 8° e 

16° da Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 

Nacional de Transito, ao criar os órgãos e entidades executivos de transito dentro 

dos limites estabelecidos, bem como cria a Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações – JARI, que é o órgão colegiado responsável pelo julgamento dos 

recursos interpostos contra as penalidades impostas pelo CMT e/ou seus agentes 

credenciados, por transgressão às normas do Código de Transito Brasileiro. 
Quanto aos recursos para a instalação e manutenção da CMT – 

Coordenação Municipal de Transito, como não estão previstas no Orçamento 
Anual do Município necessita-se da devida autorização legislativa para se abrir 
um crédito especial, cuja dotação orçamentária será determinada por Decreto, 
para fazer frente as despesas de implantação. 

Certo da atenção e, por tratar-se de matéria de relevância impar, 

solicito que juntos, Poder Executivo e Legislativo, associemo-nos em prol do 

desenvolvimento de Goiatuba. 

 

 

                                Atenciosamente. 

 

 

                                Hermes Traldi Neto. 

                                              Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREFEITO MUNICIPAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretária  Municipal de 

Serviços Urbanos  
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