
LEI MUNICIPAL Nº889/2005, DE 25 DE AGOSTO DE 2005 
 
 “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CRIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO (COMTRAN) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

    
 
 O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  
   faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  

 
   Art. 1° - É criado o Conselho Municipal de Trânsito – 
COMTRAN -, com o caráter de órgão consultivo da administração. 
 
   Art. 2º - O Conselho Municipal de Trânsito será integrado 
pelos seguintes membros: 
 

- Um representante da Secretaria de Obras; 
- Um representante da Secretaria de Educação; 

                                    -  Um representante da Delegacia de Polícia local, quando 
estiver instalada no Município; 

- Um representante da Brigada Militar; 
- Um representante da ACISAF; 
- Um representante da Associação dos Estudantes 

Universitários;  
- Um representante da Escola Estadual de Ensino Médio de 

Faxinalzinho – RS; 
- Um representante dos professores da Escola Estadual de 

Ensino Médio de Faxinalzinho – RS; 
- Um representante do CONSEPRO (Conselho Pró-

Segurança Pública); 
- Um representante da ASMOF (Associação dos Moradores 

de Faxinalzinho – RS). 
- Dois membros de livre escolha e nomeação do Prefeito 

Municipal; 
- Presidente do Legislativo Municipal; 

 
 
 
 

Parágrafo Primeiro: O Prefeito nomeará por Portaria, mediante 
indicação por escrito das respectivas entidades, os membros que integrarão o 
Conselho. 

Parágrafo Segundo: A duração do mandato dos Conselheiros 
será de dois anos, sendo permitida a recondução. 



 
Art. 3º - O exercício da função do membro do COMTRAN será 

gratuita e considerada de relevante serviço público. 
 
Art. 4º - Os conselheiros elegerão entre si, um Presidente, um 

Vice-Presidente e dois Secretários 1º e 2º, que se substituirão sucessiva e 
reciprocamente e que dirigirão as reuniões do Conselho. 

 
Art. 5º - O COMTRAN, reunir-se-á sempre que necessário por 

convocação do Presidente ou do Prefeito Municipal. 
 
Art. 6º - O Conselho não deliberará sem a presença, de no 

mínimo 06 (seis) membros, além do Presidente. 
 
Art. 7º - É admissível a participação, sem direito a voto de 

representantes de Associações de classe, assessores técnicos e outras pessoas capazes 
de contribuir para a elucidação de assuntos submetidos à discussão nas reuniões do 
Conselho.  

 
Art. 8º - O Conselho elaborará seu próprio Regimento Interno 

que será submetido à aprovação do Poder Executivo e será aprovado por Decreto. 
 
Art. 9º - Perde o mandato, o membro que deixar de comparecer 

às sessões por três (03) vezes consecutivas, sem justificativa. 
 
Art. 10º - A posse dos membros do Conselho, será realizada 

mediante  termo lavrado no livro de atas de Conselho, ao se instalar este ou 
posteriormente, quando ocorrer a substituição de algum deles, perante o seu 
Presidente. 

Art. 11º - Compete ao Conselho Municipal de Trânsito: 
 
I – Zelar pelo cumprimento da legislação de trânsito; 
II – Colaborar na articulação das atividades das repartições 

públicas e empresas particulares relacionadas com o trânsito; 
III – Promover e coordenar campanhas de trânsito; 
IV – Propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação de 

trânsito; 
V – Opinar sobre questões de trânsito, submetidas à sua 

apreciação; 
VI – Elaborar o Projeto de seu Regimento Interno, 

submetendo-o à apreciação do Poder Executivo; 
 
 
 
VII – Apreciar e aprovar qualquer modificação no trânsito da 

cidade; 



VIII – Propor medidas que venham melhorar o trânsito da 
cidade;  

IX – Opinar sobre problemas no serviço de táxi e transporte 
coletivo, mediante solicitação dos órgãos competentes da municipalidade; 

 
   Art. 12º - As despesas decorrentes da presente lei, serão 
suportadas por dotação orçamentária própria. 
 
   Art. 13° – Revoga-se às disposições em contrário. 
 
   Art. 14° – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

   GABINETE DO PREFEITO, AOS VINTE E 
CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E CI NCO. 

 
 
 
 
 
IVORI MARCELINO SARTORI 

                                   Prefeito  
 

 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 25 de agosto de  2005. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 
 
 


