
DECRETO Nº 872/99
DATA: 09 de Novembro de 1999.
SÚMULA:   Regulamenta  a  Lei  Complementar  nº  023/99,  que 
cria o Departamento de Segurança,  e dá outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA, Prefeito Municipal de Lucas 
do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
inciso VI, art. 58 da Lei Orgânica do Município.

Considerando o que dispõe o art. 24 da Lei Federal nº 9.503, de 
23  de  setembro  de  1.997  (Código  de  Trânsito  Brasileiro),  no  qual  repousaram  as 
competências dos órgãos e entidades executivo de trânsito dos Municípios;

                                    Considerando, ainda, a criação do Departamento de Segurança  
com o fito de executar  as competências expostas no  art.  24 do Código de Trânsito  
Brasileiro supra citado, bem como disciplinar  o sistema de transporte rodoviário no 
âmbito do Município.

D E C R E T A :

 Art.  1º -   Compete   ao Departamento  de Segurança  a 
operacionalização   do  Sistema  Municipal  de  Trânsito,  previsto  no  Art.  24   da  Lei  
Federal n.º  9.503, de 23  de setembro  de 1997 – Código  de Trânsito Brasileiro, a 
quem cabe a responsabilidade do cumprimento da legislação de  trânsito, no âmbito de 
sua competência.  

Art. 2º- O Chefe do Poder Executivo celebrará convênios 
com órgão e entidade do Sistema Nacional de Trânsito, com   vistas a complementar os 
serviços institucionais e a capacitação técnica  do Departamento de Segurança.

Art. 3º- Para atender as despesas serão utilizados  a receita 
arrecadada com a cobrança das multas de trânsito que serão assim constituída.

I - das multas de trânsito repassadas ao município,  pelo 
estado de Mato Grosso;
II-  da  cobrança  de  multas,  juros,  correção  monetária, 
indenizações judiciais ou administrativas, por  infração de 
leis  ou   regulamentos   vigentes  quanto  ao  trânsito  no 
território municipal e de competência do município; 
III- os valores apurados na exploração do estacionamento 
rotativo que poderá ser criado;
IV-  das  amortizações,  juros,  taxas   e  demais  rendas   e 
prestação de serviços;



V -   do  produto  de  operações  de  crédito  e  de  créditos 
abertos em seu favor;
VI- de contribuições do município;
VII- de quaisquer  subvenções ou doações  de entidades 
públicas ou privadas;
VIII- de outras receitas eventuais.

                                                Art. 4º- A receita arrecadada com a cobrança das multas 
de  trânsito  será  aplicada,  conforme  dispõe  o  art.  320  da  Lei  9.503,  de  1.997, 
exclusivamente,  em  sinalização,  engenharia  de  tráfego,  de  campo,  policiamento, 
fiscalização e educação  de trânsito, e será supervisionada pelo DENATRAN, visando a 
uniformidade de procedimentos de acordo com inciso V, do art. 19 da citada Lei.

                                                 Art. 5º-  O Departamento de Segurança, criado pela Lei 
Complementar  n.º 023 de 1.999, integrante da estrutura Organizacional da Secretaria da 
Administração fica composto dos seguintes Cargos de Direção e Assessoramento de 
provimento de comissão: 

1                                         (01)-  Encarregado de Departamento de Segurança;
             (01)-  Chefe de divisão de trânsito;
             (01)-  Agente Administrativo;

2                                         (16)-  Guardas municipais de trânsito;
3  
                                  

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

Gabinete do Prefeito, 08 de Novembro de 1999.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ PICOLO
   Chefe de Gabinete     
Registre-se e Publique-se.
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