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LEI Nº 1.449 DE 01 DE JUNHO DE 2022 

 

“Dispõe sobre o fundo Municipal de    

Trânsito, e dá outras providências”.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1°. O Fundo Municipal de Trânsito, criado pela lei nº 096 de 19 de dezembro 

de 2005, passa a ser regido pela presente lei e será gerido pela Superintendência 

Municipal de Trânsito, – SMTRAN, nos termos dos artigos 71 e 74 da Lei n° 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

 

Parágrafo Único. O fundo tem natureza contábil e prazo de duração 

indeterminado.  

 

Art. 2°. O Fundo Municipal de Trânsito, será regido em observância ao o Art. 320 

da lei 9.503/1997, será destinado: 

 

I - Ao financiamento de ações voltadas ao desenvolvimento e segurança do trânsito, 

nas áreas de sinalização, engenharia de tráfego; 

 

II – Na fiscalização, policiamento e educação no trânsito, em conformidade com a 

respectiva política municipal. 

 

Art. 3°.  São receitas do Fundo Municipal de Trânsito: 

 

I– Receitas provenientes da aplicação de penalidades em decorrência das 
infrações de trânsito de competência do Município, atribuída pela Lei 9.503 de 23 
de setembro de 1997 (código de trânsito Brasileiro), e as mencionadas no Art. 2° 
desta lei; 
 
II– De Transferências financeiras do Orçamento Municipal, ou valores provenientes 
da estada e remoção de veículos e objetos, bem como, escoltas de veículos de 
cargas superdimensionadas ou perigosas; 
 
III– Recursos provenientes da exploração de serviços do sistema de 
Estacionamento rotativo de “Zona Azul”; 
 
IV- Recursos repassados pela União ou por Governos Estaduais; 
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V- Receitas obtidas por intermédio das concessões dos serviços de transportes 
coletivos, individuais e privados de qualquer natureza, concessões de quaisquer 
modalidades de transportes de cargas e outros especiais; 
 
VI- Receitas provenientes de penalidades pecuniárias aplicadas aos 
concessionários, permissionários ou autorizados a desenvolverem atividades de 
transporte no Município;  
 
VII- Créditos suplementares especiais; 
 
VIII - O produto da alienação de material ou equipamento inservível; 
 
IX– As receitas obtidas por intermédio da concessão de licenças para exibições de 
peças publicitárias em vias públicas, implantações de postes e placas, cartazes e 
faixas, carros de propaganda volantes ou fixo, motorizados ou não; 
 
X– As receitas decorrentes de recolhimento de imposto sobre serviço, efetuado por 
empresas prestadoras de serviços, na área de trânsito, transporte e formação de 
condutores; 
 
XI – Quaisquer outras receitas eventuais, relacionadas com as atividades da 
Superintendência Municipal de Trânsito, que estejam vinculadas a sua Estrutura 
Administrativa. 
 

Parágrafo Único. Os recursos do Fundo Municipal de Trânsito serão depositados 

em conta específica, em instituição financeira oficial, com descrição “FUNDO 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO” e deverão ser utilizadas nas finalidades previstas no 

art. 2º desta Lei. 

 

Art. 4°.  A Administração do Fundo Municipal de Trânsito será gerida por servidor 

da Superintendência de Trânsito nomeado pelo poder Executivo Municipal. 

 

Art. 5°. Compete ao gestor do Fundo Municipal de Trânsito: 

 

 I – Coordenar a execução dos recursos do Fundo Municipal de Trânsito, de acordo 
com o Plano Orçamentário e de Aplicação dos recursos, referidos no artigo 3º desta 
Lei; 
 
 II – Apresentar ao Chefe do Executivo Municipal o balanço anual e demonstrativos 
mensais das receitas e das despesas mensais, realizadas pelo Fundo; 
 
III – Emitir e assinar notas de empenho e ordens de pagamentos referentes às 
despesas do Fundo Municipal de Trânsito;  
 
IV – Tomar conhecimento e fazer cumprir as obrigações definidas em convênios, 
ajustes, acordos e contratos firmados pelo Município, que digam respeito às 
competências do Fundo Municipal de Trânsito; 
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V – Manter os controles necessários à execução das receitas e das despesas do 
Fundo Municipal de trânsito; 
 
VI – Apresentar ao Chefe do Executivo Municipal, análise e avaliação da situação 
econômico-financeira do Fundo Municipal de Trânsito;  
 
VII – Submeter a análise anual, do Chefe do Executivo Municipal, demonstrativos 
de origens e aplicações de recursos integrantes do Fundo Municipal de Trânsito, 
conforme o inciso II, acompanhados de relatórios descritivos, das atividades 
desenvolvidas a partir desses recursos, bem como, de extratos bancários relativos 
as movimentações efetuadas. 
 

Art. 6°. São deveres do gestor do Fundo Municipal de Trânsito: 

 

I - Estabelecer diretrizes junto a Superintendência Municipal de trânsito; 

 

II - Coordenar, orientar e executar as atividades do Fundo Municipal de Trânsito, 

promovendo os meios necessários à realização de seus objetivos; 

 

III – Em conjunto com a Superintendência Municipal de Trânsito, desenvolver 

estudos e pesquisas, visando o aperfeiçoamento das atividades de administração, 

educação, engenharia, fiscalização e policiamento de trânsito; 

 

IV - Gerenciar e prestar contas da arrecadação da receita do recolhimento mensais 

proveniente das receitas, conforme previsto no art. 3° desta Lei.  

 

Art. 7º. A Superintendência Municipal de trânsito encaminhará ao Prefeito, no prazo 

de 30 dias, contados do encerramento de cada exercício financeiro a prestação 

anual de contas do fundo Municipal.  

 

Art. 8°. O Poder Executivo Municipal, por Decreto, regulamentará as normas 

complementares necessárias à execução da presente Lei. 

 

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada a Lei n° 096 

de 19 de dezembro de 2005, demais disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, 

em 01 de junho de 2022. 

 

 

Nilo Augusto Moraes Coelho 

Prefeito do Município de Guanambi 

          


