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DECRETO rue í.89/20Í.s- DE 02 DE MARÇO 5E zois

Aprova a Regimento lnterno dq iuTt§

Admirristrativo de Recursos de tfiÍruções-tÃRt, e

tevagu o Decreto 522/2013, de 18 de iufihÊ de

2$33.

ú Prefêito Municipal de i' arituba, no uso de suas atribuiÇões constitucionais, e nos termos dos inciEos

V, últlrna parte, Vll e XX do art.90 da Lei Orgânica do Município,

CONSIOERÂruOO que o art. 29 da Lei ns 3GA/2O14, que dispõe sobre a reorganização administrativa do

Poder Executivo, ãutoriza o Prefêito Municipal, por meio de decreto, a regulamentar as atribuições e

detalhamento dáestrutura do Poder Executivo Municipal,

DECRETÂ:'

Art. ls Ficã aprovado o Regimentô lnterno da Junta Administrativa de lnfrações-lARl como parte integranie

deste ato normãtivo.

Art. 2s Revoga-sê o Decíeto ne 522/2A73

: Art.3e Este decreto entra ern vigor na data de sua pubiieação.

Gabinete do Prefeito Municipal de

'ÍMÁRt0 L[MnÁr 8í§eAR0

.i!

Csmür'úieird da C

29 d'b iarreiro de 2015.i'



PRE?EITURA
MAR,XT[.IBA
Gabinete do Frefeito

SECRETARIA MUNíCiPAL DE SEGURAruÇA PÚBUCA E TúOBIL]DADE URBANA. SEGMOB.

RÊGIRNENTO INTERNO OA Jt'NTA ADMíIflISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRÂçÕES .JARI

cÂpíTr.rLo §

DC{ NATI.IREZA, FINALIDAOE E COMPETÊNCIA

SêçãG §

Da Nâtureza

Art. ,.e A Junta Administrativa de Recursos de lnfrações de Marituba - JARI é órgão judicante

administrativo, previsto no art. 16 da Lei Federal ne 9.503/1997, de 23 de setêmbro de 1997, t'itttr

institui o Código de Trânsito Brasíleiro, integrante do Sistema Nacional de Trânsito- SNT, criado no

âmbito do Município pela Lei ns 300, de 9 de setembro de 2014, vinculado à Diretoría de Trânsítc -

DTRETRAN órgão gestor de trânsito da Sêcretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urt:ana

_ SEGMOB

Seçãe lI

Ea Fiaalidade

r1rt.2e A JARI funcionará junto à DIRETRAN, cabendo-lhe julgar os recursos interpostos contra as

penalidades impostas por inobservância de normas de condutâ tipificadas no Código de Trânsito

Brasileiro, na iegislação complementar e nas Resoluçôes do Conselho Nâcional cjê Trânsito -
CONTRAN,

Parágrafo úniâo, A JARI deverá relacionar-se institucicnalmente com os órgãos e entidades executivos

rodoviários da União Federal e do Estado do Pará, a flm de obter esclarecimentos e informações para e

melhor desempenho de suas funçôes e curnprimento de suas responsabilidades.

§eção Íll

Dâ Competência

Àrt. 3s Compete à JARI:

l- analisar e julgar, em primeira instância, os recursos administrativos interpostos em face de
penalidades aplicadas pela Dirêtoria de Trânsito Diretran, por infraçôes à legislação de trânsito;

ll - solicitar à DIRETRAN infor:maçr5es roqnle-ry-lentares relativas aos rêcursos recebidos, objetivan.lo â

uma análise melhor e mais completa dâ situação recorrida;

4?
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lll - encaminhar à DIRETRAN informações sobre problemãs observadôs nas autuaÇôes e âpontados nâs

peças recursais, e que se repitam sistematicamente.

lV - rêquisitar laudos. perícias, exames e provas documentais para a instrução e julgamento dos

recurS0s;

V - receber, instruir e encaminhar ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, os íecursos contra suas

decisões; e

Vl - relacionar-se institucionalmente com órgãos e entidades púbticas ou privadas, em rnatéÍiâ:;

específicas de sua alçada.

cA[ríT[JLO il

<rI>

DA COil.lPÕSiçÃO, |UOMEAÇÃO, VEDAÇÕES, MAruDATG, DESTITUIçÃO

SeçãÕ ü

Da Composição

ÂÍt. 4s A iARl constituir-se-á de três membros, sendo:

l- um membro da sociedade civil organizada, com conhecimentô na área de trânsito e, no míninto

com o ensino módio completo;

ll- um servidor da DIRETRAN, com conhecimento da legislação de trânsitc e dos métodos e práticas de

fiscalizaÇão, indicado pelo titular da SEGMOB;

Itl - um membro de entidade máxima local representativa de condutores de veículos, coi'r

-1- conhecimentos oa legislação de trânsito;

§ ls Excepcionalmente, na impossibilidade de se compor o colegiado por inexistência de entidacle:

representativas da sociedade ligada à área de Trânsito ou por comprcvado desinteresse dessa:

entidades na indicâção de representante, ou quando indicado, injustificadamente, não comparece i

sessão de julgamento, deverá ser observado o disposto no itern 7.3 da Resoluçáo 357 /2ü12, ç

substiiuído por um servidcr público habilitado integrante do órgão ou entidade componente d(

Sistema Nacional de Trânsíto, que poderá compor o colegiado pels tempo restante do mandato.

§ 2e 0 presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado a cr,tério do Chefe do Podc:

Executivo.

§ 3e É tredado ao integrante da JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN.

--
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seçãa Ii

Da ruomeâção

Ârt, Se Os memtrros da lARl serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, facultada a delegação.

â íe o Prefeito Municipal designará entre os integrantes do colegiado, o seu presidente parâ Ó

mandato de dois anos, podendo ser reconduzido por igual período, a critério do Poder Lxecutivo

§ as Juntamêntê com os titulares do colegiado serão nomeados os respectivos suplentes, obedecendo

aos mesmos critérios exigidos aos efetivos.

§ 3e Não poderão ser indicados membros efetívos ou suplentes da JARI quem integra ou assessora c

Conselho de Trânsito e também não possua Cartêira Nacional de Habilitação.

S 4s O presente Regimento lnterno de.yerá ser encaminhado para conhecimento e cadastro junto aÕ

CETRAI'J - Conseiho Estadual de Trânsitô

seÇão lfi

Dês Vedações

Àrt.6g É impedida de compor a JARI, como membro tiiular ou suplente, a pessoa que:

l- seja o autor da autuação ou tenha participado do procedimento de fiscalização do veículo a que sÊ

refere o recurso em apreciação;

li - tenha integrado ou integre Conselho de Trânsito de qualquer esfera de governo;

iil * seja parente consanguÍneo, até o terceiro grau, ou côniuge de integrante da Diretran;

IV - que estiver cumprindo ou que tenha cumprido penalidade da suspensão do direito de dirigri-

cassaçãr: da habilítação ou proibição de obter o documento de habilitação, nos doze mese:

antecedentes à data da nomeação;

V - aquele que exerça atividade ou função relacionada com o Centro de Formação de Condutores ot

Despachantes de negóclos nos órgãos de trânsito;

Vl - aquêle que estiver aguardando julgamento do recurso, no caso de auto de infração contra s

iavrado;

Vll - os coridenados penalmente por sentença transitada em julgado;

Vlli - agentes de autoridade de trânsito enquanto no exercício dessa atividade;

lX - a autoi"idade de ânsito municipãi e
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X - pessoas desprovida de princípíos morais e eticos.

Seção lV

D0 yrlandato

Art. 7e O mandato de membro da JARI será de dois anos, peÍmitida a recondução por igual período,

sucessivamente.

Seçãe 1/

&a DestiÍuição

Art" 8g Será destituído da Jori o membro efetivo ou supiente que:

I - deixar de comunicar suas faltas ou impedimentos legais;

ll - retiver processos. além do prazo regimental, sem reiatá-los, sem justificãtiva ou com justificativ:i
não acêita pelo presidente;

lll - deixar cie comparecer a três sessões consecutivas ou quatro alternadas, sem justificativa ou conr

.iustificativa não aceita pelo presidente;

lV - manifestâÍ-se no processo, quando impedido,

V -'empregar, direta ou indiretamente meíos irregulares para procrastinar o exame e julgamentr: cle

cualquer processo, oLr pratícar, no exercício da função, qualquer ato revestido de ilicitude;

vl - retiver, simultaneamente, dez processos, além do prazo regimental, sem relatá-los;

Vll .. repassar â terceiro processo que estiver sob sua responsabilidarle,

§ ls A hipótese previsÍa no inciso V deste artigo não exclui a apreciação do fato nas esfer.as
ãdministratava, civel e criminal.

§ 2s No caso de destituição de membro titulai' que sejâ relator, o suplente o subsiitujrá
imediaiamente, até que seja designado o novo membro titular.

§ 3Ê Tratando-se da destituição de função de suplente convocado em substituição ao membro titular,
o presidêrlte da JARI solicitará à SEGMOB a designação de novo supiente do mesmo órgão ou
reorêsentãção de classe do que foi cjestituído.

§ '}s Se a destituição alcançar o presidente ou o seu suplente, os dois membros restantes, solicitârãa a
designação de novo membro, após o que se procederá de acordo com estabeleÇe o artígo 5ç

(7t' ..; -.
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cAPiTUtO ifi

DO ÂPOIO ADMIIruI5TRATIVE E DA §ECRETARIA EXECUTIVA

Seção i

Do Apoio Adrninistrãtivo ê F!nanceiro

Art" 9e A SEGMOB proporcionará apoio técnico, administrativo e financeiro necessários à JARI,

fornecendo-lhes os rêcursos humanos e materiâis para o efetivo desempenho de suas atividades.

§eção lE

Da Secrê'taria Executiva

-qrt, LC" A DIRETRAN designará um dos servidores do seu quadro para atuar no expediente e nos

julgamentos, como secretário executivo e assessor da JARI.

Seção gll

Dâs atribuíções do Secretário Executívo

Art. 11" Compete ao Secretário Executivo:

| - secrêtariar as sessões da JARI

!l - preparar os píocessos para distribuição pelo Presidente aos membros relatores;

lll * manter atualizado o arquivo, inclusive das decisões, para harmonização dos julgamentos e

relatórios futuros;

lV -- lavrar as âtas das sessões e subscrever os atos e termos do processo;

V - assessoraT a presidêncía e os membros da lARl em assuntos administÍativos;

Vl - providenciar as comunicações e os expedientes decorrentes de julgamêntos realizados peia JARl,.

Vll - enrriar aos àutuados comunicação dos resultados dos julgamentos; e

Vlll - exercer outros encargos no âmbito de sua competência ou lhe fcrem legitimamentc
determinâdos.

ü
6
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CAPíTULO iV

oÂs ATRrBtfiçôES E REMTTNERAçÂO DOS METVTBROS DA JARI

<ÜrF-
sêfac i

Das AtribuSçõês dos Mernbros da iARl

Art. 3.2" Aos Membros da JARI compete:

l- comparecer às reuniões ordinárias e êxtÍaordinárias;

ll - relatar, dentro do prazo regimental de 10 (dez) dias, ós processos que lhes forenr distribuídos,

,-= proferindo o seu voto de forma fundamentada;

lll- assinaí o llvro de presença, as planllhas de votação e as atas das rêuniões;

iV - pedir vista de qualquer processo em julgamento, devolvendo-o êo respectivo relator, no prazcr

máximo de 5 (cinco) alternados com manifestação fundamentada;

V - assinar o livro de presença, as planilhas de votação e as atas das reuniões;

Vl - comunicar ao presidente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a sua saÍcla em gozo de

ferias ou ausências justificadas, para a convocação de seu suplente;

Vil - requerer a realizaçãc de díligências e apresentação de documentos necessários aos julgamentos;

vlll - revisar, em conjuntc com o pi'esidentê, os relatórios e votos proferido, oulo offi"*bro no,
r€cursos em que não seja reiator;

lX - levantar questões de ordem, que são aquelas que devem ser êxâminadas ãntes do julgamento do

rtérito do recurso; . +

X --discutit' matéria apresentada pelos demais membros e justifica:'seu voto, sempre que vencido ou
quando juigar co venientê;

X! - solicitar à Presidência cia JARI a convocação de reuniões extraordinárias para apreciação Ce

assilntos relevantes, bem como para apresentar sugestôes objetivando a boa ordem dos julgamentos e
o correto procedimenio em relação aos reCursos interpostos;

Xll - cumprir as decisôes da lARl ê as normãs deste Regimento lntêrno; ê

Xlll - solicitar ã convocação de seu suplente na hipótese de sua ausência legal;

XIV - iustifiear as eventuais ausêneias formalmente, a fim de gerar histórico compro\íatório de fatos
operacionais da IARI.

{r
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<Ib.



PREFIiITURA
NÃAR{TLTBA
tabinete do Prefeito

Seção ll

Dâs Atríbuições do Presidente

Art. n3" Ao presideglg.g§JARI incumbe, especialmente:

I - convocâr reuniões ordinárias e extraordin á rias, desde que autorieadâs pela DIRETRAfrI, presidi-las,

suspendê1as e encerrá-las;

tl - analisar e discutir os relatórios elaborados pelos membros designados relatores, constantes dos

processos dos recursos;

ili- revisar, em conjunto com o membro que nâo o relator, o relatório e o voto proferido pelo rflernhío

relator, proferindo em separado o seu voto, justificando-o quando divergente;

lV - discutir e votar a matéria constante da ordem do dia;

V - coiher os votos dcs membros e, ocorrendo empate entrê eles, o seu voto será de desempate,

devendo ser fundamentado em peça separada;

VI - decidir sobre questões de ordem, apurar os resuitados dos votos e verificar as anotações da

planilha e da ata da sessão;

Vlí- assÍnar, em conjunto com os demais membros, a decisão e o resultâdo da votação da Juniã;

Vill - deterrninar a realização de diligências necessárias à instrução dos processos a seíem apreciados
e relatados;

iX - acompanhar a distribuição dôs processos e despachar ôs expedientes;

X - representar a JARI perante entidades de direito público ou privado ou, em caso de impedimerrto,
designar um membro par.a fazê{o em seu iugar;

xl - ionvocar os suplentes nas ausências e impedimentos legais dos membros titulares;

Xll - solicitar às autoridades cornpetentes documentos e informações necessários aos exames da
materia e deliberações;

Xlll * coordenôr e supervisionar todos os trabalhos da Junta;

Xi\i - coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria Executiva;

X\r - apresentar oo CENTRAN relatório anual das atividades da Junta;

Xili - assinar as correspondências e comunicações aos recoírentes do teor das decisôes proferidas nos
julgamentos dos recursos interpostos;

,i* úLj
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XVil - cômunicar ao titular da DIRETRAN os fatos e âtos praticados pelos demais membros da lunta

que contrariarem a Lei e a este Rêgimento lnterno;

Xvlll - instruír e encaminhar ao DIRETRAN os processos dos recursos interpostos contra as decisões

proÍeridas pela !ARl;

XIX - pedir vista de qualquer processo em julgamento devolvendo-o ao respectivo relator, eté a

realização da sessão seguinte;

XX - teí sob sua inspeção direta os tivros de atas. de registro de presença e de distribuição de

procêssos;

XXI - propor ao CETRAN a adoção de medidas necessárias ao âpeífeiçoamento das luntas;

XXll - daÍ efeito suspensivo aos

Regimento lnterno;

Xxlil - cumprir e íazer cumprir

Regimento lnterno.

recursos, quando fc!'o caso, na forma e nos termos da lei e desie.

as decisões dos órgãos colegiados de Trânsito e ãs normas deste

XXIV * fazer constar nas atas â justificãtiva, ou não, das ausências às reuniões. Remeter à SEGMúB a

comprovação das ausências sem justificativa parã controle e cooperação para prováveis substituições.

§eção Itrl

Da Rêmuneíação

Art. 14. Ao presidente, membros e secretário da JARI serão pagos jetans pela participação nas sessõê"'r

i - o presidente receberá mensalmente jetons equivaientes a 72 UFM - Unidade Fiscal do Municipio de

Marituba, correspondente a 18 UFM por sessão;

ll * os mernbros receberão mensalmente ietons equivâlentes a 56 UFMs, correspondencio a 14 Uf[I
por sessão de julgamento;

lll - o secretário executivo receberá mensalmente jetons equi.Jalentes a 28 UFM, coríespondendo a 7

UFM.

Fârági,âfo Único. Serão computadas para efeito de pagamento de jetons as faltas devidamente

.justificadas.

9
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CÁPíTULO V

DAS NORMAS DE FTJNCIOftIAMENTO

Seção I

Ba Defesa Préyia

Art. Í.5. Sem prejuízo da interposição do recurso correspondente, o infratórfautuado poderá, recebida

a notificação da autuação por infração à legislação dê tíânsito, apresentar uma defesa de autuação,

diretamentê ao titular da DIRETRAN, que, se considerá-la inconsistente ou irregular, ou se a notiÍicaçâo

não for expedida nD prazo máximo de 30 (trintã) dias, mandará arquivar o auto de infração expedido,

na dicção do art. 2BL do Cóciigo de Trânsito Brasileiro.

5eçãú it

Dos fiecursos

Art. 3.6. Recurso é o requerimento formulado pelo infrator interposto perãnte a Autoridade de

Trânsito que aplicar a penalidade, e objetiva submeter à decisão de infração recorrida a julgamentn

em conformidade com o regulamento do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Cabem recursos:

l- à JARI, de decisões diretas da autoridade do órgão de Trânsito municipal que aplícou a{:;)

penalidade(s) ao proprietário ou condutor de veículo, observadas as seguintes condiçôes:

a) o recurso será interposto no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da penalidade

ou d<l conhecimento por quãlquer modo, pelo infrator;

b) o recurso deverá ser.iulgado no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua interposição;

c) os recursos apresentados à JARI serão distribuídos, alternadamente, aos seus 3 (três) membros,
relatados e.iulgados em ordem cronológica de sua interposição, assegurada preferência aos que
disÇutam cassação ou apreensão do documento de habilitação.

ll - das decisões da JARI para o Conselho Estadual de Trânsito - CETRAÍ{, no prazo de 30 (trinta} .lias,
contados a partir do recebimento da notificaçãe da decisão, que será publícada por êditâl a ser íixaclo
no quadro de aviso da Diretoria de Trânsito da SEGMOB.

Á!"t. 3.7, O recurso não terá efeíto suspensivo, salvo nos casos previstcs no § 3a do artigo 295 do Códiúo _

de Trânsito Brasileiro.

Àrt" x.E. A câda penaridade caberá, isoradamente, um recurso cuja petição deverá conter:

I- qualificação do recorrente, endereço completo e, quando possível, o telefone;

ll - dados referentes à penalidade, constantes da notificação ou documento fornecido pela SEGMoB;
10
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lll - carâcteÍísticas do veículo, extÍaídas do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRV[.,

ou Auto de lnfração de Trânsito - AlT, se entrêgue no ato da sua lavratura ou remetido pela repartição

ao infrator;

lV - exposição dos faios e fundamentos da solicítação;

V - documenios que cômprovêm o alegadc ou que possam esclarecer o julgamento do recurso.

Ârt, 39. Cs recursos serão julgados quanto aos aspectos técnicos e quanto mérito da autuação.

Sribseção I

Da Distribuiçâo dos Frocessos

Á"rt" 20. A apíese taÇão do recurso dar-se-á junto ao órgão que aplicou a penalidade.

§ 1ê Para os recursos encaminhados por via postal serão observadas as mesmas formalidades previstas

acima.

§ 2e A remessa pelos Correios, mediante porte simples. não assegurará ao interessado qualquêr direito
de conhecimento do recurso.

Art.2Í.. O órgão apto para receber o recurso é a Diretoria de Trânsito, que deverá:

I - exâminar se cs dôcumentos rnencionados na petição estão efetivamente juntados, certificando os

infratores nos casos em que os documentos não estiverem de acordo com o requerido para o caso;

ll - verifirâr se o destinatário da petição é a autoridade recorrida;

Jll - observar se a pêtição se reíere a uma única penalidade;

iv - iornecer ao interessacio, proiocoto de apresentaçào do recurso, exceto no .affirnussa posi.,
ou telegráfica, cujo comprovante será o carimbo da repartição dos Correios;

V - autuar o recurso e encaminhá-lo à JARI, de imediato.

l\rt. 22" No caso de recurso ao CETRAI!, este será juntado ao píocesso, sendo remeticlo peio
presidente dâ JARI àquelê órgão. no prazo máximo cie 3O (trinta) dias, contados da publicação ou da
notificaÇão da decisãc.

Subseção il

Das Sessões de .!ulgamento

Art" 23. As sessões de julgamento serão realizadas no mínimo uma vez por semana para apreciaÇão dê,

pauta a ser discutida e, em caráter extraor.jinário, desde que auíorizada pela SEGMOB,DIRETRAI{,

11
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sempre que convocaciã peio prêsidente, ou ern caso de necessidade, a pedido dos outros dols

rn e ni bros.

Aít" 24. A Sessão poderá ser abef(â com ã presenÇa cla rnaioria simples,presente o presidente, rnas o

coiegiado só poderá deiibera.r: iabÍs ã mãtéria eonstante da pauta com a píesenÇa dos seüs três

membros

Art" 25. Todos os julgamentos da JARI serão públicos e íunCamentadas todas as suas decisôes, porénr

não serão admitidas sustentações orais por pãrtê da DIRETÊAN e do recorrente, quando dÔ julgamento

dos recursos-

Aflt,26, A critério da presidência ou a pedidÕ do membro relator, poderão pãrticipar das sessões

especialistâs, pârã proferíí pâlestras r:u reuniões de orientação sobre temas cie trânsito e tráfego.

fur't." 2V". Na hora indicada no ato de convocaçâo, o presidente abrirá a sesgão e fará observai' a

seguinte order-n do dia:

I * aLlertura e encerrarnenio da sessão;

il* leilura, cíiscussão e votaÇão da ata da reunião airterior;

i{i- ieitura do expediente e da pauta do dia;

lV - pedidos de inclusão de assuntos extra pauta;

V - discussão e votâçãô dos recursos, cÕm as respectirras decisões;

Vi - assuntos Eerais, como sugestões ou proposiçôes sobre temas relacionados com a atuação dã lARl.

&rt" 48. De cada sessão será lavrada atá, cujo texto resumii'á com clareza e objetividacie os atos e fatot
neia occrridos.

§ 1s A âta será assinada pelos membros da JÂRl peio servidor que secretariou os iíabaihos e pslo5
deíÍàis presentes à sessão.

§ ze Ànexada ao processo a planilha de votação, a ata será numerada e arquívada em orclúrír
crofioiógica, e que se exigir retificação, dever.á constar da ata da reunião seguinte.

Art" 29" Anunciado a iulgamento do processo, o presiciente dará a palavra âo relator que, de forma.
escrita e sucinta, âprêsentará o seu relatório e voto, discutindo-se as píeliminares suscitêdas e cieÊôis

o mérito cio recurso interpústo.

§ le Os rnembros da JARI poderão pedir visia do processo, durêntê a discussão e ãntes de sua rrotaÇâo,

der;olvenCo-o até a sessão seguínte.

§ es As questões de ordem terão preferência sobre quaiquer outra.
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Art, 30. A análise dos processos ou a apreciação de qualquer outrã matéria obedecerá a seguinte

ordem:

| * leitura do relatório;

ll - discussão;

lll- votação e apuraçãú;

lV - anotação dos votos e do resultado na planilha de votação; e

V - proclamação da decisão pelo presidente.

Parágraío único. Os membros participantes do julgamento deverão assinar a planilha de votação no

final da sessão.

Art,3!. Encerrados os debates, o presidente da JARI colherá os votos do relator, do outro membro e ô

seu próprio.

Art, 32" Finalizado o julgamento, não poderá ser reaberto o debate sobre ocaso decidido.

Subseção íl!

Das Decisões

Art.33. A JARI decldirá os recursos por maioriâ simples, cujas decisões deverão ser divulgadas por

meio de resoiuções, depois de consignadas na ata da sessão.

§ 19 O presidente colherá os votos do relator e dc outro membro e proferirá o sêu voto, o qual terá

caráter de desempate.

§ 2s As decisões e a folha de votação serão transcritãs nos respectivos processos e na ata da reunião,

com clareza e precísão.

§ 3e Dar-se-á conhecimento das decisões aos interessados por via postal ou por meio de edital, nos

moldes prescritos na legislação específica.

§ 4e o proprietârio e/ou condutor recorrente, devidamente identificado, seu íepresentante legal ôu

procurador legalmente constituído, poderá tomar conhêcimento da decisão no próprio processc

administrativo, dispensando-se, neste caso, a providência referida no § 3e, apúndo o seu ciente ncs

autos, iniciando-se a partir dessa data o prazo paía a interposição de recurso para o CENTRAN.

13
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Seção ill

Do Recurso âo CETBÂlll

Àrt.34. Das decisôes da lARl caberá recurso para o Conselho Estadual de Trânsito - CÊTRAN tanto por

parte da DIRETRAN, como do proprietário/condutor, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta)

dias, contados da data da publicação da imposição da penalidade.

Àrt.35. O presidente Ca DIRETRAN-SEGMOB remeterá o recurso as CETRAN, com as informações qtre

julgar pertinentes, no prazo de 1.0 (dez) dias útêis e, se entender intenlpestivo, consignará o fãtci no

despacho de encaminhamento.

CAFíTULO LII

DÂ§ DtSPGs§çÔES GEÍiAiS E F$§AtS

Aít" 36. As despesas necessárias ao funcionamento dâ JARI serão custeadas pela SEGMOB. de acordo

com o planejamento Õrçamentário municípal.

Art. 374 JARI deverá credenciar-se junto âo CoNTRAN e ao CETRAN para quem deverá encaminhar o

Deci'eto de sua reguiamentação, de que é íntegrantê este ato normativo.

Art.38. Os casos de improbidade administrativa e os de afastamento dos membros da JARI por prática

de ato infracional, serão levados ao titular da SEGMOB para apuração em processô administrêtivo

disciplinar.

Art" 39.A JARI reger-se-á pela legislação de Írânsito, por este Regimento lnterno e, subsidiariafientê,
peios Códigos de Processo Civil e,penal

J-\rt. 40. Se houver depósito prévio das multas aplicadas pãra efeito de interposiÇão de recursos,

obedecerá às diretrizes emanadas da Secretaria de Orçamento e Finanças - SEOF, assegurada a sua

pronta devolução em caso de provimento do recurso, de preferência mediante crédito em conta
bancária indicada pelo recorrêâtê.,

Aít.43.. A Secretariâ Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana - SEGMOB, por meio da
Diretoria dê Trânsito deverá dar á JARI todas as informações necessárias ao.lulgamento dos recursos,
permitincio aos seus membros. se for o caso, consultar registros e arqutvos relacionados com o objeto
da demanda.

Art' 42. A função de membro da JARI é considerada de relevante valor para a Administração Púbiíca.

Art.43. Os casos r{este Regimento serão resolvidos pela Secretarie Municipai de Segurança PúblicD e

Mobilidade Urbana * SEGMOB, através da Diretoria de Trânsito - DIRETRAN, que poderá disciplinar as
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matérias suscitadas, com o aval do Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana -

§EGMOB

Árt.As,.Este Regimento lnterno entrâ em vigor na data de sua publicação.

Municipal

u7
J p ntor

MÁRIO HEN

il

Gabinete cio Prefeito Municipal de Marituba, 29 cie janeiro {e 2015.


