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Art. 14 - Esta Lei nao prejudica a cornpetencla de outros conselhos rnurucrpars
lnstltuldos, resguardando-se ao Conselho Municipal de Turismo a prerrogativa de dellberacao das
questoes espedficas do turismo, em ultima instancia.
Art. 15 - Esta lei
disposicoes em contrcirio.

entra em vigor na data de sua publicacao,

revogando-se

as

Paco do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal de Ic6, Estado do Ceara, em
21 de agosto de 2013.

ERRA RODRIGUfSJllNIO~
Prefeito Municipal de le6

e.

t·
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Lei ng 872, de 26 de setembro de 2013.

"Cria 0 Fundo Municipal de Transito, no ambito do
Municipio de teo, e do outras provldencias"

o PREFEITOMUNICIPAL DE ICO, ESTADO DO CEARA, 0 Sr. Jose Jaime Bezerra Rodrigues
Junior, no uso de suas atrtbulcoes legais, que Ihes sao conferidas pela Lei Organlca Municipal de leoCeara, faco saber que a Camara Municipal de teo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
CAPfTUlO I
DA CRIAtAO E DO OBJETO
Art. 1~. - Fica criado, no ambito do Municipio de leo, 0 Fundo Municipal de Transito - FMT,
orgao de regime especial, destinado a proporcionar suporte financeiro
a~ao do Municfpio, em

a

atendlmento ao disposto no art. 24 e incisos, da Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1999 (Codigo de
Transite Brasileiro).
Art. 2~. - A proposta orcarnentaria do Fundo Municipal de Transite - FMT, constara no
Orcamento Anual da Secreta ria Municipal de Seguranca Publica e Cidadania, na Lei de Diretrizes
Orcamentarlas e no Plano Plurianual do Munidpio de leo.

CAPiTULO II
DO CONSELHO DIRETOR
Art. 3Q• - 0 Fundo Municipal de Transite sera administrado pelo Conselho Diretor de
carater dellberativo e consultivo, composto por 09 (nove) membros e respectivos suplentes, nomeados
pelo Chefe do Poder Executivo, tendo a seguinte cornposicao:
I - 0 Secreta rio Municipal de Seguranca Publica e Cidadania na qualidade de Presidente do
Conselho;

11- 03 (tres) representantes da Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Cidadania;
III - 01 (urn) representante

da Secreta ria Municipal de Adrninistracao

IV - 01 (um) representante

da Pollcia Militar;

V - 03 [tres) representantes

e Pinancas:

de entidades da sociedade.
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§ lQ. Os membros do Conselho Diretor deverao possuir nfvel de escolaridade

de ensino

superior;

trata

0

§ 22. Os representantes da Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Cidadania, de que
inciso II, deverao estar vinculados ao Centro de operacoes de Transite - COTRAN;

§ 32. Os representantes da sociedade, de que trata 0 inciso V, serao indicados por cada
uma das entidades com representatividade ligadas area de transite no Municfpio de Ic6.

a

§ 42. 05 membros do Conselho Diretor e respectivos suplentes terao mandato de 02 (dois)
anos, permitida uma reconducao por igual periodo.
§ 52. A Secretaria Executiva do Conselho Diretor do FMT sera exercida pela Secreta ria
Municipal de seguranca Publica e Cidadania, que proporcionara
0 apoio tecnico-admlnlstratlvo
necessario ao seu funcionamento.
Art. 42• - 0 Conselho reunir-se-a ordinaria mente uma vez por rnes e extraordinariamente
tantas vezes quanto necessario.
.'

§ 12. As reunioes serao realizadas com a presence de, no rnlnirno, .95 (cinco) de seus
contado 0 presidente, e as deliberacoes serao tomadas mediante votacao de maioria

membros,
simples.

§ 22. Em caso de empate nas votacoes, cabera ao Presidente

0

voto de qualidade.

Art. 52. - 05 membros do Conselho Diretor fadio jus a 06 (seis) UPF's pela presence em
cada sessao a que comparecerem,
com onus para 0 FMT.

limitadas ate

0

maximo de 05 (cinco)

sessces, pagas mensalmente

Art. 62. - Sao atrlbuicoes do Conselho Diretor:
I - Estabelecer as Diretrizes da PoHtica Municipal

de Transite e do Fundo Municipal

de

Transite:

promovendo

II - Planejar, coordenar, orientar e executar as atividades do Fundo Municipal de Transite,
os meios necessarlos realizacao de seus objetivos;

a

III - Desenvolver estudos e pesquisas visando 0 eperfelcoamento
adrninistracao, educacao, engenharia, flscalizacao e policiamento de transite:

das atividades

de

IV - Gerenciar e fiscalizar a arrecadacao da receita e seu recolhimento;
V - Prestar contas

a sociedade

civil do Fundo Municipal de Transite:

VI - Elaborar seu regimento interno.
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Art. 72. - 0 Poder Executivo tera 0 prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da vlgencia desta
Lei, para instalar 0 Conselho Diretor do Fundo Municipal de Transito - FMT.
Paragrafo Untco. 0 Conselho Diretor do FMT devera aprovar seu Regimento Interno no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua instalacao.

m

CAPiTULO III
DOOR~MENTO

Art. 82•

do Fundo Municipal de Transite evidenciara a poHtica e os
programas de trabalho governamentais,
observados 0 Plano Plurianual, a lei de Diretrizes
Orcamentarias e os principios da universalidade e do equillbrio.
-

0 orcarnento

Paragrafo unico. 0 orcarnento do Fundo observara, na sua elaboracao e na sua execucso,
os pad roes e as normas estabelecidos na leglslacao pertinentes, especialmente a Lei Federal n° 4.320,
de 17 de

marco de 1964.

Art. 92. - Ate 30 (trinta) dias apes a promulgacso da Lei de Orcamento do Municipio,
cabers ao Prefeito, com base nas dotacoes que forem consignadas ao fundo, aprovar detalhamento do
seu orcamento pr6prios da Receita e da Despesa.
Art. 10. - Todos os recursos destinados ao Fundo Municipal
de Transito serao
contabilizados como receita orcarnentaria municipal e a ele repassados, obedecendo a sua apltcacao as
normas gerais de direito financeiro institufdas pela Lei Federal n2 4.320, de 17 de marco de 1964 e
regularnentacao especifica.
Art. 11. - Os recursos do Fundo Municipal de Transito - FMT serao depositados e
movimentados em instltuicao financeira oficial, em conta corrente denominada "Fundo Municipal de
Transite - FMT", sendo administrado pelo Conselho Diretor.
CAP[TULO IV
DA CONTABILIDADE

Art. 12. - A contabilidade do Fundo Municipal de Transito tera por objetivo evidenciar a
situacso financeira, patrimonial e orcamentaria dos seus objetivos consecutivos, observados os
pad roes e as normas estabelecidos na legislacao pertinente.

Ia

Art. 13. - A contabilidade sera organizada de forma a permitir 0 exercfcio das suas funcoes
de controle previo, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos
dos services, e, conseqilenternente, de concretizar 0 seu objetivo, bem como interpretar e analisar os
resultados obtidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
Av. llidio Sampaio, 2131, Centro, leo-Ceara, CEP: 63.430"{)OO
Tel.: (88)3561-1508/

(88)3561-4261-

CNPJ nQ. 07.669.682/0001-79

Pagina 3 de 6

sa
•

leo

GOVERNOMUNIcrPALDE

GAB.NETE

Art. 14. - A contabllidade

ernitira relat6rios

mensals de gestae, inclusive dos custos dos

services.
Paragrafo unico. Entende-se por relat6rios de gestae os balancetes de receita e despesa
relativas ao Fundo e demais dernonstracoes exigidas pela Admlnistracao.

CAPiTUlOV
DARECEITA
Art. 15. - Constituem receitas do Fundo Municipal de Transite - FMT:
I - 0 produto da arrecadacao das multas previstas na legislacao de transite, por infracoes
praticadas no uso de vias terrestres municipals, inclusive juros de mora e atualizacao monetaria,
quando houver;
produto da arrecadacao proveniente
areas publicas destinadas para este fim;
" - 0

da exploracao de estacionamento

111- recursos provenientes de operacoes urbanas como contrapartida
poles geradores de

rotativo em

de infra-estrutura

em

trafego:

IV - contrlbulcdes,
Publico ou do setor privado;

transferencias

de recursos, subvencoes, auxflio ou doacoes do Poder

V - receitas originadas de convenlos, termos de cooperacao ou contratos que celebre;
VI - creditos suplementares

especiais;

VII- recursos repassados pela Uniao e pelos Estados;
VIII- produtos das apllcecoes financeiras dos recursos disponlveis;
IX - taxas pertinentes

ao setor de translto:

X - outras receitas que Ihe forem atribufdas por lei.
§ 12. as recursos do Fundo serao depositados em conta especial vinculada_ e identificada,
aberta e mantida em agencia de banco oficial no Municipio.
§ 2Q.Anualmente se processara

0

inventario dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

CAPiTULO III
DADESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE Ic6
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Art. 16. - Nenhuma despesa sera realizada sem a necessaria autorlzacao orcarnentaria.
Paragrafo unico. Para os casos de lnsuficlencia e omiss6es orcamentarias poderao
utilizados os creditos adicionais suplementares e especiais, abertos por decreta do Executivo.

ser

Art. 17. - Sera destinado 0 percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos arrecadados
com a cobranca das multas de translto ao Fundo Nacional de Seguranca e Educa~ao de Transite FUNSET} visando a integracao para tim de arrecadacso de multas por infringencta a teglslacao de
Transite.
Art. 18. - A despesa do Fundo Municipal de Translto se constituira

1- Financiamento de programas de educacao para
II - tmplantacao

a

de programas visando

0

de:

transito:

melhoria de qualidade do sistema de transite e

circulacso:
III - Desenvolvimento,

aprimoramento

e capacitacao de recursos humanos Iigados

de transite:

a area

.1 •

IV -Investimento

na infra-estrutura

urbana de suporte ao sistema de transite e circulacso:

V - Coletas de Dados, elaboracao e divulgacao de estudos sobre acidentes de transite e
suas causas;
VI - Capacitacao tecnol6gica dos setores de transite para monitoramento

dos sistemas de

gestae de transite:
VII - Investimento
em equipamentos
pedestres, minimizando conflitos.

que favorec;am

a seguranca

Art. 19. - A realizacao das despesas obedecera aos principios
Licitac;oes e dos Contratos Administrativos.

na circulacao

de

do Estatuto Jurfdico das

Art. 20. - A rnovlrnentacao financeira dos recursos do Fundo dar-se-a sempre atraves de
cheque nominal} pela fonte pagadora do Munidpio, obedecendo aos procedimentos adotados para as
despesas da Prefeitura.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSI~OES FINAlS
Art. 21. - No caso de extincso do Fundo Municipal de Transite - FMT, seus bens e direitos
reverterao ao patrirnonio do Municipio, atendidos os encargos e responsabilidades assumidos.
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Art. 22. - Aplica-se ao Fundo Municipal de Transite
Federal n04.320, de 17 de marco de 1964.

0

disposto no art. 71 e seguintes da lei

Art. 23. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 24 - Revogam-se as dispostcoes em contrario.
Paco do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal de leo, Estado do Ceara, em 26 de
setembro de 2013.

JOSEIAIM~~R

Prefeito Municipal de tco-Ceora
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Lei n2 874, de 26 de setembro de 2013.

"Dispoe sobre a cria~oo do Diretorio de Seguran~a Publica,
Trdnsito e Transportes, e de cargos comissionados para sua
composidio, e contem outras orovldencias".

o

PREFEITO MUNICIPAL DE

Ic6,

ESTADO DO CEARA,

0

Sr. Jose Jaime Bezerra

Rodrigues Junior, no uso de suas atribuicoes legais, que Ihes sao conferidas pela Lei Organics
Municipal de leo-Ceara, face saber que a Camara Municipal de Ic6 aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 19. - Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de leo, a
Diretoria de Seguranca Publica, Transite e Transportes que ficara vinculada diretamente a Secretaria
Municipal de Seguranca Publica e Cidadania.
Art. 2g•
seguintes atribuicoes:

-

0 Diretor responsavel pela Diretoria objeto desta lei tera, dentre outras, as

I - representar

a Diretoria

junto

aos Conselhos

Municipais

e demais

orgaos

colegiados;
II - garantir a realizacao das prioridades definidas pelos orgaos que, nos termos da lei,
sao responsaveis pela seguranca publica, transite, transporte e defesa do patrimonio publico;
III - assessorar

0

Prefeito Municipal em assuntos de sua cornpetencia:

IV - credenciar os voluntarios
Defesa Civil e determinar as suas funcoes:

necessaries as atividades

V - manter constante contato com orgaos externos
consecucao dos objetivos estipulados por esta Lei;

do Sistema Municipal

a Prefeitura

Municipal, visando

de

a

VI - acompanhar e controlar a execucao de convenios de cooperacso tecnica e
administrativa de suas atividades, com 6rgaos e instituicdes publicas e/ou privadas, municipais,
estaduais, nacionais ou internacionais;
VII - administrar 0 Fundo Especial Municipal de Seguranca Publica - FUMSP; 0 Fundo
Especial Municipal de Transito - FUMTRAN; e 0 Fundo Especial Municipal de Transportes FUMTRANSP, destinados ao suporte de suas atividades institucionais, nas suas respectivas areas;
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VIII - aprovar, coordenar e fiscalizar a construcao

de abrigos urbanos em linhas de

transporte coletivos;

I

IX - administrar a vigilancla interna e externa de proprios rnunrcipars,
escolas,
parques, jardins, teatros, museus, bibliotecas, cemlterios, mercados, feiras-livres, Paco Municipal,
Camara Municipal, bens tombados pelo valor historico, ertlstico, cultural e arqultetonlco e outros sob
sua guarda ou responsabilidade, visando:
a) protege-los dos crimes contra
b) orientar

0

publico e

0

0

patrimonio:

transite de veiculos e

c) prevenir a ocorrencia, internamente,

0

transporte

no Municipio;

de qualquer ilicito penal;

d) controlar a entrada e a saida de veiculos;
e) prevenir sinistros, atos de vandalismo e danos ao patrimonio:

f) garantir os services sob a responsabilidade do Municipio, sua atuacao fiscalizadora
no exerdcio da atividade de policia administrativa, em especial no ambito do Munidpio de leo:
1. - educacao e prevencao de transite e transporte

coletivo;

2. - saude publica;
3. - transporte

coletivo;

4. - ordem tributaria:
5. - uso do solo e urbanismo;
6. - meio ambiente;
7. - medidas praticas de protecao da comunidade
pessoais de qualquer natureza;
8. - medidas praticas de protecao
sob risco social e pessoal de qualquer natureza;

a velhice

escolar contra os riscos sociais e

desamparada,

9. - outras medidas decorrentes de leis e regulamentos
Art. 39• - A estrutura
previstas nas normas regula menta res:

da Diretoria

a crianca

e ao adolescente,

que Ihe sejam afetas.

ora criada compete,

dentre

outras atrtbulcoes
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I - planejar e coordenar a execucso das acoes de seguranca
transportes e defesa do patrtmonto publico, nas varias areas de sua atuacao:
II - operactonalizacao
III - gerenciar,

publica,

transite,

do sistema viario do transite e transportes;

controlar

e elaborar

normas e instrucoes

inerentes

ao transporte

urbano;
IV - acompanhar
realidade municipal;

a dinamica do Sistema Municipal

V - fiscalizar a exploracso do transporte
enquadra-lo como prestacao ideal de servico publico;

de Transito

coletivo

urbano,

para adequa-lo

com

0

objetivo

a
de

VI - cooperacao com os orgaos oficiais encarregados, visando a Irnplernentacao
coordenada de medidas preventivas de largo aspecto e repressivas que visem a prornocao de
seguranca publica, tendo por objetivo:
a) fomentar a a<;ao conjunta de todos os setores ligados aos assuntos de seguranca
publica e as entidades governamentais ou nao, que tenham seus trabalhos relacionados diretamente
com problemas socials e, indiretamente, com a seguranca publica, transite, transporte e defesa do
patrirnonio publico;
b) formular uma polftica de cooperacao e lntegracao na area de seguranca publica,
fiscallzacao e prevencao do transite, transportes e defesa do patrirnonio publico;
.
c) controlar e coordenar os orgaos subordinados

a sua Diretoria.

VII - zelar pela preservacao dos bens, services, equipamentos
integrantes do patrlrnonlo publico municipal, e/ou outros bens sob sua guarda.

Art. 42. - A Diretoria, objeto da presente Lei,

e

integrada

e instalacoes

dos seguintes orgaos

descentralizados e hlerarquizados:

1. - Departamento

de Guarda Municipal:

I - Se<;aode Fiscaliza<;aode Posturas;
II - Se<;aode Fiscaliza<;aode Transito;
III - Se<;aode Pessoal, corregedoria

2. - Departamento

e ouvidoria.

de Translto:

a) Nucleo de Divisso Tecnica:
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1- Sec;aode Engenharia e Slnaltzacao

Urbana;

II - Sec;aode Educac;ao do Translto e Estatfstica;
III - Sec;aode Fiscalfzacao e de Sistema Via rio;
b) Nucleo de Divisao Administrativo

e Financeiro:

I - Sec;aoAdmlnistrativa;
II - Sec;ao Financeira;

3, - Departamento de Transportes:
1- Sec;aode Concessao e Hscallzacso de Transportes.
Art. 52. - As atribuicoes dos orgaos mencionados
anterior, serao aquelas definidas no Regulamento Interne proprio.

nos incisos e alineas do artigo

Art. 62, - Ficam criados 0 Fundo Especial Municipal de Seguranc;a Publica - FUMSP; 0
Fundo Especial Municipal de Transite - FUMTRAN, e 0 Fundo Especial Municipal de Transporte FUMTRANSP, com fulcro nos artigos 71 a 74, da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de marco de 1964, os quais
serao regulamentados por Lei Municipal de iniciativa do Poder Executivo.
Paragrafo unico. Os Fundos Especiais mencionados neste artigo destinam-se a
atender os objetivos e fins especificos, nas areas de seguranc;a publica, transite, transporte e defesa do
patrim6nio publico, conforme seus regulamentos, nao podendo seus recursos ser desviados para
outros fins.
Art. 72. - Sao orgaos de apoio a Diretoria ora criada, e a esta vinculados
administrativa
e operacionalmente,
as seguintes entidades, com atribuic;5es previstas nos seus
regulamentos proprios:
I - Junta Administrativa

de Reeursos de lnfracoes de leo - JARI;

11-Junta do Servlco Militar - JUSEMI;
111-Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil- COM DEC;

IV - Conselho Municipal de Seguranc;a - COMUSEG;
V - Conselho Municipal de Translto - COMUTRAN;
VI - Fundo Especial Municipal de Transportes - FUMTRANSP;
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VII - Fundo Especial Municipal de Transite - FUMTRAN;
VIII- Fundo Especial Municipal de Seguranca Publica - FUMSP.
Art. 82. - Para atender

a presente

Lei, alern dos ja existentes

na estrutura

da

Prefeitura Municipal, ficam criados a partir da publicacao desta lei, como sendo cargos providos em
comissao, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constltuicao Federal, os seguintes cargos, com os
seguintes vencimentos:
I - 01

(urn) cargo comissionado de Diretor
Transportes, com gratiflcacao de nivel ocupacional DAS-8;
II - 01 (urn) cargo comissionado

de (hefe

de Seguranca

Publica, Transito

de Departamentos

de Transite

e

e

Transporte, com gratiflcacao de nfvel ocupacional DAS-9;
III - 01 (um) cargo comissionado

de Assessor da Diretoria

de seguranca Publica,

Transite e Transportes, com gratlflcacao de nfvel ocupacional DAS-10;
IV - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador
Municipal, com gratiflcacao de nivel ocupacional (C-8;
V - 01 (um) cargo comissionado de Coordenador

do Departamento

do Departamento

de Guarda

de Transito, com

gratificacao de nfvel ocupacional C(-8;
VI - 01 (um) cargo comissionado de Coordenador
com gratiflcacao de nfvel ocupacional CC-8;

do Departamento

de Transportes,
c

VII - 01 (urn) cargo comissionado de (oordenador
da Sec;ao de Fiscalizac;ao de
Posturas do Departamento de Guarda Municipal, com gratlflcacao de nfvel ocupacional ((-10;
VIII - 01 (um) cargo comissionado de Coordenador da Sec;ao de Fiscalizacao de
Transito do Departamento de Guarda Municipal, com gratlflcacao de nfvel ocupacional CC-10;
IX - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador

Ouvidoria do Departamento

da Se~ao de Pessoal, Corregedoria e
de Guarda Municipal, com gratificac;ao de nlvel ocupacional ((-10;

x - 01

Departamento

(urn) cargo comissionado de Coordenador do Nucleo de Divisao Tecnica do
de Transite, com gratifkacao de nfvel ocupacional CC-9;

XI - 01 (um) cargo comissionado de (oordenador
do Nucleo de Divisaot.·..Administrativo
e Financeiro do Departamento de Translto, com gratlflcacao de nfvel ocupacional CC-9;
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XII - 01 (urn) cargo comissionado

de Coordenador

Sinaliza~ao Urbana do Nucleo de Divisao Tecnica do Departamento
nlvel ocupacional CC-l0;

da

secao

de Engenharia

de Transite, com gratificacso

e
de

XIII - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador da Se~ao de Educacao do Translto
e Estatfstica do Nucleo de Divisao Tecnica do Departamento de Transite, com gratificacao de nivel
ocupaclonal CC-l0;
XIV - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador da Se~ao de Fiscaltzacao e de
Sistema Viarlo do N(Jcleo de Divisao Tecnica do Departamento de Transite, com gratificacao de nfvel
ocupacional CC-l0;
XV - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador da Se~ao Administrativa do Nucleo
de Divisao Administrativo
e Financeiro do Departamento de Transite, com gratificacao de nfvel
ocupacional CC-l0;
XVI - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador da Se~ao Financeira do Nucleo de
Divisao Administrativo e Financeiro do Departamento de Transite, com gratificacao de nfvel
ocupacional CC-l0;
XVII - 01 (urn) cargo comissionado de Coordenador da Se~ao de Concessao e
Hscalizacao de Transportes do Departamento de Transportes, com gratificacao de nivel ocupacional
CC-lO;

Art. 92. - Esta Lei sera regulamentada
termos da Lei Organica do Municfpio de leo.
Art. 10. - A estrutura administrativa
Transportes,

e a constante

por Decreto do Chefe do Poder Executivo, nos

da Diretoria

de Seguranca Publica, Transite e

do Anexo I da presente Lei.

Art. 11. - Fica

Poder Executivo autorizado a realizar abertura de Credito Adicional
Especial ao Orcamento-Prograrna
do Municipio, no corrente exercfcio, para as despesas decorrentes
da implernentacao da presente Lei.
0

Art. 12. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes
em contrario.
Pac;o do Palacio da Alforria, sede do Governo Municipal
26 de setembro de 2013.

I

de

leo, Estado do Ceara, em

JOStJAI~~.oR
Prefeito Municipal de leo-Ceara
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