
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita 
Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 

LEI MUNICIPAL Nº 961.08, de 10 de dezembro de 2008. 
 

 

Altera dispositivos da 
Lei Municipal nº 
105.02, de 01 de abril 
de 2002. 

 
 

Art. 1° - Fica alterado o Art. 9º da Lei 
Municipal n° 105/2002, de 01 de abril de 2002, passando a ter a 
seguinte redação: 
 
“Art. 9º - Fica criada a Junta Administrativa de Recursos de 
Infração de Trânsito – JARI, que funcionará junto ao órgão 
executivo de trânsito, com as atribuições e competências que lhe 
confere a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre 
o Código de Trânsito Brasileiro.” 
 
 
    Art. 2º - Fica alterado o caput e os incisos I, II, 
e III, e o § 2º, do Art. 11 da Lei Municipal 105/2002, de 01 de abril  
de 2002, passando a ter as seguintes redações: 
 
“Art. 11 – Integrarão a JARI os seguintes membros, com 
respectivos suplentes: 



 I – Um representante do Órgão Municipal de Trânsito, que a 
presidirá; 
 
 II – Um representante de entidade representativa da 
sociedade, escolhida preferencialmente entre aquelas que 
desenvolvem ações na área de trânsito; 
  
 III – Um membro com conhecimento na área de trânsito, 
possuidor de, no mínimo, o ensino médio. 
 
 (...) 
 
 § 2º. – Os membros da JARI serão nomeados por Portaria do 
Chefe do Poder Executivo Municipal.” 
 
 

Art. 3º - - Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se disposições ao contrário, em especial 
o § 1º do Art. 11 da Lei Municipal 105.02, de 01 de abril de 2002. 
 
 

     
Gabinete da Prefeita, 10 de dezembro de 2008. 

 
 

Sandra Terezinha Sebben 

Prefeita Municipal 
 
 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
              Maiquel Adam 
 Assessor Especial de Gabinete 


