
.É 
t-o

ll:i1'Al)() I)() Ill() I)() N()R1'l,l

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRA}üCA
(r.G.c. (À{r) N" 08.u77.265l(XX) I -08

Gl{ANDt,l

;ffiu"#
IffiJ[

LEt No 903/99

NICIPAL DE

O PREFEITO COI\I,S TITUCIONAL DO MUMCÍPTO ON
AREIA BRANCA, ESTADO DO ^RrO GRÁND.E DO MRTE.

FAÇo sÁBER euo cÂmene MIINICIaAL DE ARDrA
,BRáIVCÁ, ESTADO DO RIO GRÁNDE DO NORTE, APROVOU, E DU
Sá.IVCTONO A S.EGUINTE LEI:

Art.1o - Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE fnÂruStfO -

FUMTRAN, com o objetivo de custear as ações destinadas à assegurar um trânsito em con-
dições seguras à todos os cidadãos no âmbito do Município de Areia Branca, Êstado do Rio
Grande do Norte.

Art.2o - O FUMTRAN, será adrninistrado pelo DEMUTRAIrI na forma
do seu regulamento, obedecidas as normas financeiras e administrativas vigentes no âmbito
municipal e em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 3o - São receitas do FUMTRAN

| - os valores provenrentes da arrecadação de multas aplicadas
por infrações, da competência e no âmbito do Município, na conformidade com o disposto
no Art. 24, incisos "V1", "Vll", "Vlll" e "lX" da Lei " 9.503, de 23.09.97 (Codlgo de Trânsito
Brasrleiro);

ll - os valores provenientes da arrecadação por serviços presta-
dos pelo DEMUTRAN, na conforrnidade com o disposto no art..24, inciso "x " da Lei no 9.503,
de 23 09.97 ( Codigo de Trânsito Brasileiro );

lll - os valores provenientes de taxas de serviços prestados
pelo DEMUTRAN:

lV - os valores provenientes de acrescimos legais, arrecadado jun-
tamente com as multas quando pagas em atraso;

V - as rendas auferidas das aplicações e investimentr:s dos re-

Vl - os recursos provenientes de contratos e convênics,

TRANSlTO - FUMTRAN, E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.

cursos disponíveis;
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Vll - subvenções, legados e outras rendas de qr-ralquer natureza'
eventuais ou extraordinárias que, por disposição legal ou por sua natureza, caibam ao DE-

MUTRAN

§ 1'- A arrecadação das receitas descritas no inciso "1", deste artigo,
dar-se-á atraves de Documento de Arrecadação Municipal - DAM-2, onde deverá constar o

exercício financeiro de referência, nome, endereço e C.P F do infrator, descrição e codigo
<Ja infração ou penalidade aplicada e data de vencimento, ou outro documento instituído
pelo Sistema Nacional de Trânsito - SINATRAN. cont vistas a unificação nacional de siste-
nlas

§ 2o - A arrecadação das receitas descritas nos incisos "ll", "lll", "1V",

"V", "Vl" e " Vll " deste artigo, dar-se-á sempre atraves de Documento de Arrecadação Muni-
cipal - DAM-2, onde deverá constar o exercício firranceiro de referência, nome, endereço e

C P.F. do contribuinte, descrição do tipo de serviço ou taxa do DEMUTRAN e a data de ven-
cinrento;

§ 3o - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatori-
amente em Conta Especial, nas agências do Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Fede-
ral, com a denominação (PM-AREIA BRANCA / DEMUTRAN / FUNDO MUNICIPAL DE
TRANSTTO - FUMTRAN)

§ 4o - O Chefe do Poder Executivo Municipal, baixará decreto regu-
lamentando procedimentos de arrecadação de receitas do FUMTRAN atraves de Docu-
mento de Arrecadação Municipal - DAM-2, ínclusive a definição do modelo.

ATt 4O - O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FUMTRAN, tCTá

corno gestores financeiros, o Diretor-Gerai do DEMUTRAN e o Prefeito Municipal olr pessoa
a quem esta delegar competência, mediante ato específico

Parágrafo único - Os gestores financeiros do FUMTRAN, serão res-
ponsabilizados civil e criminalmente, na forma da Lei, pelos ilícitos cometidos.

Art.5o - O Chefe do Poder Executivo Municipal, baixará cjecreto re-
gulamentando o FUMTRAN, no prazo máximo de até 60 (noventa) dias, a contar da data da
publicação da presente Lei.

Art.6o - Fica o Poder Executivo Muiricipal, autorizado a recolher ao
Fundo Nacional de SeguranÇa e Educação de Trânsito - t-UNSET, até o quinto dia útil do
nrês subsequente, o percentual de 5% (cinco porcento), do total da arrecadação mensal das
receitas auferidas pelo FUMTRAN, relativas às multas de trânsito, descritas corTro receitas
no Art. 30, inciso "1", da presente Lei, em cumprimento ao disposto no Art. 320 da Lei Federal
no 9.503/97 (Codigo de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução no 010 do Con-
selho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Parágrafo úniço - O DEMUTRAN, através do orgão setorial campe-
tente, emitirá relatorio cirçunstanciado demonstrando a arrecadação de multas no mês ante-
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rior. encaminhando-o ao DENATRAN, em cumprimento às exigências da Resolução no. 010
do Ccnselho Nacional de Trânsito -CONTRAN.

Art.70- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revoga-
das as disposições ern contrário.

PALACIO CORONEL
AREIA BRANCA, EM 25 DE OUI-UBRO DE

FAUSTO - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
1999
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