
LEI MUNICIPAL Nº 2605
Cria o Departamento Municipal de Trânsito e dá outras
providências.

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARA-
ZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Departamento Municipal de Trânsito
de Carazinho, coma finalidade de executar as proposições do
Conselho Municipal de Trânsito, criado pela Lei Municipal nº
2534/73, de 17 de abril de 1973, referendadas pelo Prefeito
Municipal, conforme o art. 37 do Decreto nº 62.127, de 16 de
janeiro de 1968 que aprova o Regulamento do Código Nacional de
Trânsito.

Art. 2º - Spuo atribuições do Departamento Municipal de
Trânsito: coordenar, através do Presidente, a execuçp�o das
tarefas preceituadas pelo CMT; organizar cadastro de todos os
táxis e ônibus de transporte coletivo urbano e municipal;
efetuar fiscalizaçpào e vistoria periódicas nos mesmos serviços,
através de pessoas especializado; manter setor de pintura de
placas de sinalizaçp�o com pessoas especializado e material para
esse fim; aprimorar sempre que necessário seus sistemas de
controle e execuçpIo através de cursos de treinamento ao pessoal.

Art. 3º - Ficam, também, criadas os seguintes cargos de
provimento em Comissp}o no quadro de funcionários do Município :

Um Diretor de Trânsito - padrp�o CC3
Um Fiscal de Trânsito - Padrpdo CC2
Art. 4º - Fica igualmente estabelecido que, quando os

cargos especificados no Art. 3º forem preenchidos por
funcionários efetivos, os mesmos perceberp�o uma funçp�o
gratificada relativa ao padrp:o FG3.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrpno
por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1974.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 28 de dezembro de
1973.

a)ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO
Prefeito Municipal

a)FERNANDO ARI MOEHLECKE
Secretário
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