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PROJETODE LEI N° 03'-\11.0

AUTOR: VEREADOR EUGENIO GRAND6.

EMENTA: Dispoe sobre a divulgaçao de dados sobre
multas de transitos e estacionamento rotativo, no
Municipio de Carazinho.

Art.1° - Fica o Executivo obrigado a divulgar ate o dia 10 (dez) de cada mes,

informaç6es sobre:

I - Numero total de multas aplicadas no Municipio e valores arrecadados, nas

seguintes infraç6es:

a) Aplieadas por Agentes de Transito

II - Valor total arrecadado eom o estacionamento rotat ivo na venda de eartelas.

Art.2° - O Executivo publicara relat6rio detalhado sobre a aplieaçao dos recursos

arrecadados.

Art.3° - A divulgaçao sera feita na pagina principal da Prefeitura na rede mundial

de computadores e atraves da publicaçao Oficial do Municipio.

Art.4° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaçao.

Sala Lib6rio 8ervian, 10 de Maio de 2010.
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JUSTIFICATIVA:

o C6digo de Transito Brasileiro, CTB , instituido pela Lei 9.503 de 23 de Setembro

de 1997, modificado pelas Leis 9.602 de 21 de Janeiro de 1998 e 9.792 de 14 de

Abril de 199. Em seus diversos artigos, o CTB distribuiu responsabilidade para os

diversos 6rgaos e entidades que comp6em o Sistema Nacional de Transito,

assegurando a todos um transito seguro.

Com o advento do CTB, ocorreu no Brasil a municipalizaçao do transito,

crescendo o numero das "autoridades de transito" espalhadas pela nosso

territ6rio, muitas extrapolando ou se omitindo em suas atribuiç6es, havendo um

verdadeiro festival de abusos. Nao e justo afirmar que os erros ou falhas ocorridos

no transito sejam por si s6 culpa dos 6rgaos municipais, mas o questionamento e

quanto aos erros, por açao ou omissao, voluntarios ou nao, praticados pelos

6rgaos e entidades de transito, sejam eles municipais estaduais ou federais.

Um aspecto importante, que afeta a maior parte da popu/açao brasi/eira e quanto

a receita de valores decorrentes da cobrança de mu/tas, conforme Art. 320 do

CTB: diz que "A receita arrecadada com a cobrança das multas de transito

sera aplicada,exclusivamente em sinalizaçao, engenharia de tratego, de

campo, policiamento, fiscalizaçao e educaçao de transito" (grifei)

A quem compete fazer a fiscalizaçao da arrecadaçao e aplicaçao desses

recursos?

A primeira vista, o Tribunal de Contas, que e o 6rgao responsavel pela controle

dos gastos das verbas publicas.

Compete.tambem a Camara Municipal, atraves de seus Vereadores, a fiscalizaçao

da Administraçao Publica Municipal, seja aprovando as contas do Executivo, seja

propondo projetos de Lei. Com este projeto objetivamos cumprir nosso papel de

fiscalizador, visando tambem trazer maior transparencia as informaç6es

financeiras do 6rgao responsavel pela arrecadaçao das multas em nosso

Municfpio.
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