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LEI Nº 1.290/2017, DE 29 DE MAIO DE 2017
 

Autoriza  pagamento  de  multas  de  trânsito
aplicadas em veículos de propriedade do município
de Ressaquinha e dá outras providências

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

Art. 1º Fica o Município de Ressaquinha autorizado a pagar diretamente
aos órgãos autuadores as multas lavradas em decorrência de infrações cometidas, nos termos
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, por condutores
de veículos municipais.

Parágrafo  Único.  Não  sendo  possível  a  identificação  do  condutor,  o
Município expedirá comunicação ao então Gestor Municipal,  para que este identifique e
cientifique  o  motorista  infrator  em  até  90  (noventa)  dias  corridos  de  sua  notificação,
transferindo-lhe o ônus correspondente.

 
Art.  2º  O  disposto  nesta  Lei  não  desobriga  o  servidor  ou  motorista

responsável pela multa de ressarcir aos cofres municipais o valor a ela correspondente.
 Parágrafo Único.  O Departamento Municipal de Transportes identificará

os servidores para efeito do que dispõe o “caput” deste artigo, fornecendo os respectivos
nomes à Secretaria Municipal de Administração, para que promova o desconto em folha.

Art.  3º  Caso  o  servidor  responsável  pela  multa  não  mais  pertencer  ao
Quadro de Pessoal do Município, impossibilitando assim o desconto de seu débito em folha
de pagamento, este será inscrito em Dívida Ativa, para posterior cobrança administrativa ou
judicial.

§1º Não sendo possível a identificação do condutor, o Município expedirá
comunicação  ao  Gestor  Municipal  à  época  da  infração,  para  que  este  identifique  e
cientifique  o  motorista  infrator  em  até  60  (sessenta)  dias  corridos  contados  de  sua
notificação, transferindo-lhe o ônus correspondente.

§2º Esgotado o prazo descrito no §1º deste artigo sem manifestação formal
do notificado acerca do motorista responsável pela infração com encaminhamento de termo
de ciência por parte do servidor, o valor será incluído em Dívida Ativa em nome do então
Gestor Municipal.

§3º  Caso  o  motorista  notificado  pelo  então  gestor  não  aceite  a
responsabilidade em recepcionar a multa lhe atribuída, cabe a este, dentro do prazo de 10
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(dez)  dias  corridos  após  ter  sido  notificado,  apresentar  sua  defesa  ao  então  gestor,  que
despachará sobre o mérito da defesa e fará a comunicação ao Município.

Art. 4º  As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de
dotação orçamentária própria, podendo haver suplementação, caso necessário, observando-
se, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º O Município regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 60
(sessenta) dias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ressaquinha, 29 de maio de 2017

MANOEL DA SILVA RIBEIRO
Prefeito Municipal de Ressaquinha


