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Mensagem.º 114 

 

 

                       Senhor Presidente: 

 

 

  Encaminhamos o Projeto de Lei que “Autoriza o Município de Feliz a aderir ao 

Termo de Convênio nº 004/2019, firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito – Detran/RS e 

Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Segurança Pública com a 

interveniência da Brigada Militar e dá outras providências.” 

  O presente projeto de lei visa autorização para o Município aderir ao Termo de 

Convênio nº 004/2019, firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito – Detran/RS e Estado 

do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Segurança Pública com a interveniência da 

Brigada Militar, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 05 de agosto de 2019. 

Segue em anexo a cópia do referido termo de convênio. 

  O convênio possui a finalidade de estabelecer cooperação entre os partícipes na 

execução dos procedimentos relativos à fiscalização do trânsito, processamento e notificações de 

autos de infração de trânsito, arrecadação e repasse dos valores decorrentes da cobrança das 

multas aplicadas na circunscrição do Estado do Rio Grande do Sul, Educação para o Trânsito, no 

exercício da competência, em virtude de infringência à legislação de trânsito. 

A partir da competência constitucional privativa da União para legislar em matéria de 

trânsito (Art. 22, XI), foi editado o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. O diploma legal estabeleceu 

novo status e trouxe novas competências aos Municípios. Eles passam a responder por todas as 

questões envolvendo parada, circulação e estacionamento de veículos, podendo aplicar as 

penalidades e medidas administrativas previstas no caso de infrações. 

Apesar da aparente complexidade das atividades a serem desenvolvidas pelo 

Município, boa parte delas podem ser implementadas através de parcerias, conforme prevê o CTB, 

in verbis:  

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA  
 
PCBZ 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ  

 

  RUA PINHEIRO MACHADO Nº  55   CENTRO   FEL IZ    RS   CEP:  95.770 -000 
  51  36374200   gab inete@fe l i z . rs .gov .b r  

Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito 

poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, 

com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar 

serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das 

atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as 

partes, com ressarcimento dos custos apropriados. 

  Dessa forma, o convênio prevê o seguinte:  

- os Municípios delegam à Brigada Militar a competência para aplicar as multas dos 

Municípios; 

- os Municípios delegam ao DETRAN/RS, para com seus agentes de trânsito, aplicar 

as multas de competência dos Municípios; 

- o DETRAN/RS delega aos Municípios, para com seus agentes de trânsito, aplicar 

as multas de competência do DETRAN/RS; 

- O DETRAN/RS fica responsável pelo gerenciamento das infrações, ou seja, as 

infrações aplicadas pelos entes conveniados serão lançadas no sistema do DETRAN/RS que ficará 

responsável pelo encaminhamento das notificações, realização da cobrança das infrações e o rateio 

dos valores arrecadados. 

  Ressaltamos que o atual convênio de operação de trânsito assinado entre o 

Município de Feliz e o Detran/RS vigorará até outubro de 2019. Neste ínterim, o Município precisa 

encaminhar o termo de adesão ao Termo de Convênio nº 004/2019, para a continuidade da 

delegação recíproca das competências de fiscalização de trânsito.    

 

  Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e 
consideração. 

Feliz, 02 de setembro de 2019. 

 

 
Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI Nº 104 / 2019. 

 
Autoriza o Município de Feliz a aderir ao Termo de 
Convênio nº 004/2019, firmado entre o Departamento 
Estadual de Trânsito – Detran/RS e Estado do Rio 
Grande do Sul por intermédio da Secretaria de 
Segurança Pública com a interveniência da Brigada 
Militar e dá outras providências. 

   
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º Fica o Município de Feliz autorizado a aderir ao Termo de Convênio nº 004/2019, 
firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito – Detran/RS e Estado do Rio Grande do Sul por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública com a interveniência da Brigada Militar. 
 
 Art. 2º O Convênio tem por objeto: 
 

I. A delegação recíproca das competências de fiscalização de trânsito e lavratura de autos de 
infrações de trânsito na circunscrição territorial do município, previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, Departamento Nacional de 
Trânsito – DENATRAN, e Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/RS;  

 
 II. O estabelecimento de normas operacionais de acesso aos sistemas informatizados do 

DETRAN/RS para o lançamento de autos de infrações de trânsito, geração de termos de 
consistência, emissões de notificações, avisos e demais procedimentos decorrentes, assim como 
no tocante ao processo de arrecadação, compensação e repasse dos valores de cobrança de 
multas de trânsito aplicadas. 
 
 Art. 3º A adesão vigorará pelo mesmo período do Termo de Convênio mencionado no artigo 
1º desta Lei. 
 
 Art. 4º As despesas decorrentes da execução do Convênio a ser firmado, correrão a conta 
de dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em ___ de setembro de 2019. 

 
 
Albano José Kunrath. 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do Município. 

 Feliz, 02.09.2019. 

 _________________________  

 Adalberto Bairros Kruel  
 Procurador do Município de Feliz. 


