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LEI Nº 1.287/2017, DE 09 DE MAIO DE 2017

Dispõe  sobre  o  Conselho  Municipal  de
Transportes e Trânsito de Ressaquinha

A Câmara  Municipal,  por  seus  vereadores,  aprova,  e  eu,  Prefeito  municipal,  sanciono a
presente lei:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Transportes e Trânsito de Ressaquinha  -
C.M.T.T., Órgão Autônomo e Auxiliar da Administração, que garantirá o acesso às informações e a
participação popular no planejamento, operação e fiscalização do sistema de Transporte Público e
Trânsito,  objetivando  a  integração  entre  os  diferentes  modos  de  transporte  e  a  melhoria  da
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município, e contribuindo com a
melhoria da qualidade de vida, da segurança e do bem estar dos habitantes da cidade.

Art. 2º São atribuições do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito:
I - cooperar com o Município no estudo e solução dos problemas concernentes ao transporte público e
ao trânsito, propondo medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento;
II - propor diretrizes para a criação, alteração e extinção de linhas e itinerários, quando for o caso;
III  -  propor  medidas  para  aprimorar  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pelos  operadores  e  seus
agentes;
IV -  aprovar  os  editais  de  concorrência  pública  para  exploração  de  linhas  de  transporte  urbano
precedido de parecer técnico e jurídico do Poder concedente;
V - emitir parecer sobre quaisquer outros assuntos relacionados com transporte público e/ou trânsito
que lhes forem submetidos pelo Prefeito;
VI - apurar irregularidades e denúncias dos setores populares usuários do sistema, encaminhando o
relatório aos setores competentes;
VII - propor medidas para a melhoria da Mobilidade Urbana no município, inclusive sugerindo obras
de implantação e/ou recuperação dos pavimentos das vias;
VIII - propor melhorias da sustentabilidade de todo o conjunto organizado e coordenado dos modos e
serviços de transporte e das infraestruturas voltadas para a mobilidade urbana;
IX - propor e participar de ações de educação para o trânsito objetivando conscientizar o cidadão, em
especial nas escolas públicas municipais;
X - solicitar providências de fiscalização de trânsito em locais críticos e de habitual inobservância da
legislação de trânsito. 

§ 1º O Presidente do Conselho designará relator para apreciação de matéria submetida a
exame, depois de formalizado o pertinente processo.

§ 2º Sempre que julgar conveniente, o Conselho, através de seu Presidente, poderá solicitar
ao órgão competente exame e parecer sobre determinada matéria.

Art.  3º  O  Conselho  Municipal  de  Transportes  e  Trânsito  será  composto  por  07  (sete)
membros que representarão o Governo, a Comunidade Usuária, Órgãos Técnicos e Representantes de
Classe.

§  1º  Os  membros  do  Conselho  serão  indicados  pelas  respectivas  entidades,  mediante
comunicação escrita ao Prefeito.

§ 2º Cada entidade indicará um representante titular e um suplente.
§  3º  Sempre  que  houver  alteração  na  composição  do  C.M.T.T.  deverá  ser  mantida  a

proporcionalidade entre os segmentos representados.
§  4º  Quando  houver  extinção  de  uma  entidade,  caberá  ao  Conselho  indicar

representatividade por entidade similar.
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Art. 4º As vagas de representação deverão ser preenchidas da seguinte forma:
I – DA ESFERA GOVERNAMENTAL:
a) 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal; 
b) 01 (um) representante do Poder Legislativo;
c) 01 (um) representante da Polícia Militar.
II - COMUNIDADE USUÁRIA:
a) 01 (um) representante de Organizações Não Governamentais estabelecidas no município.
b) 01 (um) representante da Comunidade Usuária de serviços de transporte no Município.
i) 01 (um) representante dos taxistas ou prestadores de serviços de transporte.

§ 1º O Diretor Municipal de Obras e Serviços de Engenharia é membro nato do Conselho
Municipal de Transportes e Trânsito e será o seu Presidente.

§ 2º Os representantes do Poder Executivo serão indicados pelo Prefeito.
§ 3º Os representantes da Polícia Militar serão indicados pelo Comandante da Polícia Militar

do Município;
§ 4º  Os  representantes  da Câmara serão indicados pelo Presidente  do Poder  Legislativo

Municipal.
§ 5º Os representantes da Comunidade Usuária e dos taxistas ou prestadores de serviços de

transporte serão indicados após reunião pública a ser convocada pelo Prefeito mediante Edital, para
este fim.

Art. 5º Os membros do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito terão mandato de 02
(dois) anos, permitida uma única recondução.

Parágrafo  único.  Os  membros  e  representantes  da  Esfera  Governamental  poderão  ser
substituídos sempre que houver mudança em suas funções.

Art. 6º Os membros do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito exercerão o mandato
sem receber  qualquer tipo de remuneração para  tal,  sendo suas  atribuições  consideradas  como de
relevante interesse público.

Art.  7º O Poder Executivo Municipal fornecerá a infraestrutura administrativa necessária,
inclusive  quanto  aos  recursos  humanos,  para  o  funcionamento  e  assessoramento  do  Conselho
Municipal de Transportes e Trânsito.

Art. 8º As decisões do Conselho serão submetidas à deliberação da autoridade superior e
tomarão a forma de Resolução ou Decreto, se for o caso.

Art. 9º A instalação do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito se dará em um prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Lei.

Art. 10. As demais especificações de funcionamento do Conselho Municipal de Transportes
e Trânsito serão definidas em Regimento Interno a ser elaborado no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias, após a publicação desta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ressaquinha, 09 de maio de 2017

MANOEL DA SILVA RIBEIRO
Prefeito Municipal


