
LEI MUNICIPAL Nº 5.625/02

Autoriza o Poder Executivo a conceder Sistema de 
Informação,  Educação  e  Monitoramento 
Fotoeletrônico do Trânsito, a incluir meta no Plano 
Plurianual do Município, incluir prioridade e meta na 
Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e,  Autoriza  a 
abertura  de  um  Crédito  Especial  e  dá  outras 
providências.

ALEXANDRE  ANDRÉ  GOELLNER,  VICE-PREFEITO NO  EXERCÍCIO DO 
CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL.

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

Art.  1º-  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  a  implantação  e 
operação do Sistema de Informação, Educação e Monitoramento Fotoeletrônico do Trânsito 
do Município.

Art. 2º-  A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer e instalar  os equipamentos 
eletrônicos, responsabilizando-se pelos custos das obras civis necessárias, além de efetuar 
sua manutenção preventiva e corretiva durante a vigência do contrato. 

Art.  3º-  A  CONCESSIONÁRIA  responsabilizar-se-á  pela  operação  dos 
aparelhos  descritos  no  edital,  com  exceção  daqueles  manuais,  portáteis  e  móveis, 
obrigando-se, outrossim, ao fornecimento do pessoal necessário para tal, assumindo, de 
forma  exclusiva,  o  encargo  pelo  pagamento  das  obrigações  resultantes  da  referida 
CONCESSÃO, e demais custos e encargos correlatos, ressalvados os equipamentos que, 
segundo dispuser  o edital, serão operados exclusivamente pelo CONCEDENTE.

Art. 4º-  A empresa vencedora deverá, ao término do contrato, promover a 
retirada de todo o equipamento instalado no Município, sem qualquer ônus para este, pois 
tais equipamentos reverterão integralmente ao patrimônio da CONCESSIONÁRIA.

Art. 5º- O Sistema supramencionado abrangerá toda a extensão territorial do 
Município.

Art.  6º-  A CONCESSIONÁRIA deverá  processar  os  Autos  de  Infração  de 
Trânsito, de acordo com as provas colhidas, emitindo os referidos autos e  relatórios ao 
CONCEDENTE que irá promover a autuação e sua cobrança. 



Art.  7º-  Fica  o  CONCEDENTE  autorizado  a  explorar  a  propaganda  nos 
equipamentos eletrônicos utilizados na presente concessão. 

Art. 8º- O CONCEDENTE destinará ao CONCESSIONÁRIO um percentual, a 
ser definido no procedimento licitatório, sobre o valor arrecadado com as multas, cujo valor 
será custeado pela dotação orçamentária especificada no art.10.

Art. 9º-  A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será 
aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, 
fiscalização e educação de trânsito e no que mais for determinado pelo Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN.

§  1º-  O  percentual  de  cinco  por  cento  do  valor  das  multas  de  trânsito 
arrecadadas  será  depositado,  mensalmente,  na  conta  de  fundo  de  âmbito  nacional 
destinada à segurança e educação de trânsito.

§  2º-  A  receita  proveniente  de  arrecadação  das  Multas  de  Trânsito  será 
considerada  pelo  valor  total,  sem deduções,  na  classificação:  1722090300  -  Multas  de 
Trânsito e servirá de cobertura para as despesas criadas por esta Lei.

Art. 10  -  Fica o  Poder  CONCEDENTE autorizado  a incluir  meta no  plano 
plurianual,  incluir  prioridade e meta na lei  de diretrizes orçamentárias e abrir  CRÉDITO 
ADICIONAL  ESPECIAL  no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  sob  a  seguinte 
classificação:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito;
Unidade: 0204 - Depto. Municipal de Trânsito; 
Atividade:16915732.___- controle e Fiscalização de Trânsito Municipal; 
Código/Rubrica: 31320200 - Outros Serviços e Encargos.

Art. 11 -  A outorga da presente concessão, dar-se-á mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, a pessoa jurídica que demonstrar capacidade para tal, sendo 
vedado o consórcio de empresas.

Parágrafo Único .  Fica obrigado o Executivo a enviar ao Poder Legislativo, 
para aprovação, a Minuta do Edital de Licitação, especificando o procedimento e formas de 
avaliação, incluindo a localização dos equipamentos. 

Art. 12 -  A presente CONCESSÃO reger-se-á consoante legislação vigente, 
especialmente as Leis 8.666/93 e alterações posteriores, Lei 8.987/95, Lei 9.503/97, pela 
presente Lei Municipal.

Parágrafo Único. O Contrato de Concessão terá prazo máximo de Dez(10) 
anos.
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Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 07 DE FEVEREIRO DE 2002.

ALEXANDRE A. GOELLNER
                                                                                                         Prefeito Municipal

  em exercício

Registre e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal

ROBERTO ALBINO SEHN
  Secretário Municipal da 
         Administração
EZF/CBS
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