
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
                                        Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.114.10, de 24 de fevereiro de 2010. 
 

 
Extingue o Cargo em comissão de 
Coordenador de obras e trânsito e 
Cria a Função Gratificada de 
Gerente Municipal de Convênios e 
Trânsito. 

 
 

Art. 1º - Fica extinto o Cargo em Comissão de 
Coordenador de Obras e Trânsito, CC 2, criado pela Lei Municipal 
105/2002, de 1º de abril de 2002, alterada pelas Leis Municipais 819/2007 
de 1º de novembro de 2007 e 968/2009 de 04 de fevereiro de 2009. 

 
Art. 2º - Fica criada a seguinte função gratificada 

no quadro dos servidores efetivos do Município, criado pela Lei 067/01.  
 

N°                         Denominação                  Lotação                        Padrão 
01                  Gerente Municipal de       Séc. de Obras,                  FG 04 
                      Convênios e Trânsito    Serv. Urb. e Trânsito 

 
 
Art. 3º - São atribuições da Função Gratificada 

criada nesta Lei: 
 

I – Cumprir e fazer e cumprir a legislação e as 
normas de trânsito, no âmbito municipal; 
 

 



II – Planejar, projetar, regulamentar e operar o 
trânsito de veículos, pedestres, animais e promover o desenvolvimento 
da circulação e da segurança de ciclistas; 

III - implantar, manter e operar o sistema de 
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

IV - coletar dados estatístico e elaborar estudos 
sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 

V - estabelecer em conjunto com os órgãos de 
polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo 
de trânsito; 

VI - autorizar e fiscalizar a realização de obras e 
eventos que interfiram na livre circulação de veículos e pedestres, de 
acordo com o regulamento pertinente, arrecadando as multas que 
aplicar; 

VII - exercer as atividades previstas para o órgão 
executivo municipal de trânsito, conforme o disposto no § 2° do artigo 95 
da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); 

VIII- arrecadar valores provenientes de estada e 
remoção de veículos, objetos e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas, arrecadando os valores decorrentes 
da prestação  destes serviços; 

IX - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e 
adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de 
veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

X - 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 vistas à unificação do 
licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de 
veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da 
Federação; 

XI - implantar as medidas de Política Nacional de 
Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; 

XII- promover e participar de projetos e 
programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

 
 
 



XIII- planejar e implantar medidas para redução 
da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de 
diminuir a emissão global de poluentes; 

XIV- registrar e licenciar, na forma da legislação, 
ciclomotores, veículos de tração humana e de tração animal, fiscalizando, 
autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de 
infrações; 

XV - conceder autorização para conduzir veículos 
de propulsão humana e de tração animal; 

XVI- articular-se com os demais órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo 
CETRAN; 

XVII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 
ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além 
de dar apoio às ações específicas da Secretaria Municipal da Agricultura, 
Indústria, Comércio e Meio Ambiente; 

XVIII - vistoriar veículos que necessitem de 
autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a 
serem observados para a circulação desses veículos; 

XIX - elaborar convênios e contratos, com pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, visando à consecução dos 
objetivos e finalidades indicados na presente Lei; 

XX – planejar, elaborar e apresentar, projetos pelo 
Sistema SICONV – Sistema de Convênios e Contratos, do Governo 
Federal destinado aos vários segmentos de atuação nos diferentes 
Ministérios, Departamentos e Autarquias da União; 

XXI – planejar, elaborar e apresentar projetos 
junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, destinado aos vários 
segmentos de atuação, nas diferentes Secretarias, Departamentos e 
Autarquias estaduais; 

XXII – participar de reuniões, conferências, 
treinamentos e orientações emanados pelos entes Federados, no Setor de 
Projetos, como representante do Município;  

XXIII – coordenar e elaborar Projetos de 
Topografia, destinados as obras públicas; 

 
 
 



XXIV – colaborar na elaboração de orçamentos, 
cronogramas e memorial descritivos de obras públicas de interesse do 
Município; 

XXV- participar como integrante de comissões de 
elaboração de laudos de vistorias e avaliações de imóveis para fins de 
tributação. 

XXVI- proceder às informações junto ao Tribunal 
de Contas do Estado relativas ao sistema SISCOP e SISOBRA, de 
competência do INSS.  

XXVII – atendimento ao público, na orientação 
de atividades relativas às edificações e possibilidade de fracionamento 
de áreas urbanas e rurais; 

 
 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão 
suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito   
Unidade: 02 – Departamento de Obras e Serviços 
Proj/Atividade: 26.782.00402.2.053 – Manut. Desenv. Ativ. Depto de 
Obras 
Elem. Despesa: 245/3.1.90.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 
 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito   
Unidade: 02 – Departamento de Obras e Serviços 
Proj/Atividade: 26.782.00402.2.053 – Manut. Desenv. Ativ. Depto de 
Obras 
Elem. Despesa: 246/3.1.90.13.00.0000 – Obrigações Patronais 
 
 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito   
Unidade: 02 – Departamento de Obras e Serviços 
Proj/Atividade: 26.782.00402.2.053 – Manut. Desenv. Ativ. Depto de 
Obras 
Elem. Despesa: 247/3.1.90.16.00.0000 – Outras Despesas Variáveis – 
Pessoal Civil 
 



Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito   
Unidade: 02 – Departamento de Obras e Serviços 
Proj/Atividade: 26.782.00402.2.053 – Manut. Desenv. Ativ. Depto de 
Obras 
Elem. Despesa: 248/3.1.90.46.00.0000 – Auxilio Alimentação 
 
  

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
 
 

Gabinete da Prefeita, 24 de fevereiro de 2010. 
 
 
 

 
                                                 Dilse Klein Bicigo 
                     Prefeita Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
  
       
 
             Marina Schmitt 
Assessora Especial de Gabinete 
 
 
 


