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CARUARU
LEI N° 6.158, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
publicação no site oficial e portal da
transparência da prefeitura, as
informações sobre a aplicação de
recursos derivados de multas de
trânsito, no âmbito do Município de
Caruaru - PE.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO: Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Torna obrigatória a publicação, no site oficial da Prefeitura Municipal de
Caruaru - PE, mensalmente, demonstrativos de arrecadação e destinação dos recursos
decorrentes da aplicação de multas de trânsito, oriundos do sistema de fiscalização e controle
da Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte - DESTRA.

Art. 2° A publicação de que trata esta Lei, será realizada na forma de relatório, nos
seguintes termos:

I - o número total de infrações de trânsito aplicadas no Município;
11- O valor total de multas lançado mensalmente;
111 - O valor em dinheiro arrecadado mensalmente

Art. 3° Os demonstrativos deverão conter informações quanto à destinação dos recursos
arrecadados com aplicação de multas, sobretudo no que permite ao custeio dos órgãos
responsáveis pela gestão do trânsito, aplicação na melhoria da sinalização, fiscalização,
engenharia de tráfego e de campo, bem como em campanhas educativas.

Parágrafo Único. Além das informações a que se refere o caput deste artigo, a
Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes - DESTRA, deverá divulgar
relatórios periódicos e pormenorizados sobre acidentes de trânsito na cidade, informando
quantidades/frequências, e locais que apresentam maior incidência de acidentes, além de
informar o que está sendo realizado no sentido de reduzir ou sanar tais ocorrências.

Palácio Jaime Nejaim, 21 de dezem
República.
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