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LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2011 de 08/04/2011 

 

“ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2005 QUE 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA ENTIDADE 

EXECUTIVA DE TRÂNSITO, CRIA A JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES 

DO MUNICIPIO DE TREZE TÍLIAS E REVOGA A LEI 

COMPLEMENTAR 011/2005 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

ROMEU LUIZ RABUSKI, Prefeito Municipal de Tílias, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, Faço 

saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara 

de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º A Lei Complementar nº 09/2005 de 30/06/2005, a qual “Cria a 

Entidade Executiva de Trânsito e o Órgão Rodoviário Municipal de Treze 

Tílias, Estado de santa Catarina, estabelecendo normas de procedimentos 

e dá outras providencias” passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º. A JARI, órgão colegiado, terá no mínimo, três integrantes, 

obedecidos seguintes critérios para a sua composição: 

 

I – Ter um integrante, com conhecimento na área de trânsito, com no 

mínimo, nível médio de escolaridade; 

II – ter um representante servidor do órgão ou entidade que impôs a 

penalidade; 

III – ter um representante de entidade representativa da sociedade ligada à 

área de trânsito; 

 

Parágrafo único – Excepcionalmente, inexistindo entidade representativa 

da sociedade ligada à área de trânsito, poderá ser indicado representante 

de qualquer outra entidade representativa da sociedade, desde que o Chefe 

do poder Executivo ou pessoa por ele designada faça uma declaração 

informando a inexistência de entidade relacionada no inciso II. 
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IV – Ter igual número de representantes, de acordo com o estabelecido nos 

incisos II e III, deste artigo. 

 

 § 1º . O Presidente poderá  ser qualquer dos integrantes do colegiado, 

a critério da autoridade competente para designá-los. 

 

 § 2º . Os membros descritos nos incisos I e III, não poderão exercer 

cargo ou função do executivo ou legislativo da mesma esfera de governo 

do órgão ou entidade de transito que impôs a penalidade. 

 

 § 3 º.  Excepcionalmente na impossibilidade de compor o colegiado, 

será admitida a indicação de servidor da mesma esfera de governo, que não 

pertença ao órgão ou entidade de transito que impôs a penalidade, desde 

que o chefe do executivo ou pessoa por ele designa faça  uma declaração, 

informando a impossibilidade de atender ao disposto no paragrafo segundo. 

 

 § 4 º . Fica facultado aos integrantes da JARI, terem igual número de 

suplentes. 

 

 § 5 º .  “Fica totalmente vedado ao integrante da JARI municipal, a 

fazer parte do conselho de Trânsito do Distrito Federal – 

CONTRANDIFE” 

 

Art.2º - Cada membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 

JARI fará jus a uma remuneração por sessão/reunião no valor de R$ 

150,00 (cento e cinqüenta reais). 

 

Art. 3º – Fica fixado o limite máximo de duas sessões/reuniões por mês dos 

membros da JARI. 

 

Art. 4º – O valor da remuneração citada do artigo 1º desta Lei será 

reajustado anualmente pela variação do IPCA – Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo. 

 

Art. 5º. Fica revogada na íntegra a Lei Complementar 011/2005. 
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Art. 6º. Os recursos aplicados correrão à conta de dotações próprias do 

orçamento. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor nada de sua publicação. 

 

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do prefeito de Treze Tílias (SC) 08 de abril de 2011. 

 

 

 

ROMEU LUIZ RABUSKI 

Prefeito Municipal 

 

Registrada e publicada a presente lei complementar na Secretaria de 

Administração e Fazenda aos 08 dias de abril de 2011. 

 

 

ROSANA KLOTZ GLIENKE 

Secretária de Administração e Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


