
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40

LEI Nº  555/98

DATA: 22 de abril de 1998.
SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 
com o Estado de Mato Grosso, através do DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO – 

DETRAN, e dá outras providências.

                                OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de 
Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso, no uso de sua atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
 

                                Art. 1º - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 
convênio com o Estado do Mato Grosso, através do departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN,  com a finalidade de regular as normas e procedimentos referentes à notificação e 
a cobrança de multas por infrações de trânsito de competência do Município, aplicadas na 
sua circunscrição territorial, que deverão ser integralmente observadas pelo DETRAN e pelo 
Município, nos termos da minuta anexa que integra a presente lei

                                   Art. 2º - O município fica autorizado a remunerar o Departamento 
Estadual de Trânsito, pelos serviços prestados, mediante pagamento de 20% (vinte por cento) 
das multas processadas e arrecadadas, com base no convênio a ser firmado.

                   Art. 3º - Aos Convenientes, além das demais obrigações previstas na 
minuta anexa, competirá:

PARÁGRAFO PRIMEIRO –
 AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
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I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no 
âmbito das atribuições do Município, conforme estabelece o artigo 25 do Código de Trânsito 
Brasileiro;

II – Implantar os autos de infração no sistema informatizado;

III – Notificar e controlar os AR´s;

IV – Arrecadar o valor das multas que forem impostas, conforme 
estabelecido no presente convênio, após o devido processo legal;

V – Apresentar relatório bimestral das multas arrecadadas ao 
Município, após julgada a consistência do Auto de Infração esgotados os prazos de recursos;

VI – Repassar, após dedução da parte do DETRAN, o saldo dos 
recursos arrecadados ao Município;

VII – Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vista a unificação e licenciamento. A simplificação e a celeridade das 
transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra Unidade da 
Federação.

PARÁGRAFO SEGUNDO –
AO MUNICÍPIO

O município exercerá, ná área do território sob sua circunscrição, as 
seguintes atribuições:

I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no 
âmbito de suas respectivas atribuições, na conformidade do artigo 24 e demais dispositivos 
pertinentes do Código de Trânsito Brasileiro;

II – Implantar, operar e manter o sistema de estacionamento 
regulamentado na área do município, quando julgar conveniênte;

III – Implantar operar e manter o sistema de sinalização viária e seus 
dispositivos de controle;

IV – Destinar os recursos oriundos deste convênio especificamente 
para atividades de trânsito, consoante o disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 4º - O prazo do Convênio será de 02 (dois) anos, a contar da data 
de sua assinatura.
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Art. 5º - As despesas decorrentes da execução do convênio a ser 
firmado, no presente exercício financeiro, correrão por conta de dotação orçamentária 
própria.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 1998.

OTAVIANO OLAVO PIVETA
Prefeito Municipal
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