
LEI 639-03/2007
(PROJETO DE LEI 174-03/2007)

CRIA    A    COMISSÃO   MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RUDIMAR MÜLLER, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS,  no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, de acordo com o  
Autógrafo nº 012/2007 e sanciona a seguinte  LEI:

Art. 1º.  Fica instituída a Comissão Municipal de Trânsito – CMT, no Município 
de Cruzeiro do Sul/RS.

Art.  2º. A  Comissão  Municipal   de  Trânsito  -  CMT  é  órgão  consultivo  e 
propositivo  municipal  dos assuntos de trânsito,  cabendo-lhe contribuir  na apreciação de 
assuntos relativos ao mesmo no Município, apresentar sugestões, propostas e opinar sobre 
medidas de trânsito, modificações e procedimentos a serem adotados.

§ 1º.  Para efeito desse artigo, a Comissão Municipal Trânsito,  manterá estreito 
relacionamento com a Brigada Militar, entidades da sociedade civil organizada no Município,  
e todos os órgãos e organizações em todos os níveis de governo, cujas ações  e decisões  
possam vir a influir nos assuntos de trânsito no Município.

§ 2º. À Comissão Municipal de Trânsito caberá, em âmbito municipal, reunir as 
informações necessárias para corresponder a todas as atitudes relacionadas às ações com:

a)  Apreciação  das  diretrizes  e  apresentação  de  propostas  para  o  seu 
aperfeiçoamento e dinamização;

b) Proposta para aplicação de recursos - de qualquer origem - relacionados 
com  o Trânsito e a Circulação de qualquer natureza;

c) Acompanhamento  e   vistoria  de  trabalhos,  aquisições  ou  aplicações  de 
recursos direcionados à recuperação ou à execução de medidas, obras e programas na área 
do Trânsito no âmbito do Município.

Art. 3º. A Comissão Municipal de Trânsito terá a seguinte composição:
I. Representante da Divisão Municipal de Trânsito, que a presidirá;
II. Representante da Associação Comercial e Industrial - ACICS;
III. Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR;
IV. Representante da Brigada Militar;
V. Representante da Secretaria de Planejamento ou Administração.

§ 1º. Cada órgão, ou entidade, indicará o seu representante titular e respectivo 
suplente, que serão nomeados pelo prefeito Municipal.

§ 2º. O mandato dos integrantes da Comissão Municipal de Trânsito será de 02 
(dois) anos, facultadas as reconduções.



Art. 4º. Toda atividade desenvolvida  como integrante da Comissão Municipal 
do Trânsito é considerada serviço público relevante, devendo constar nos assentamentos 
funcionais do interessado, não cabendo qualquer tipo de remuneração.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, dia 22 de Março de 2007.

RUDIMAR MÜLLER
Prefeito Municipal
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