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DECRETO Nº 12.346, DE  24 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 

Dispõe sobre a atuação da Guarda Municipal de Feira de 
Santana (BA) na fiscalização de trânsito nas vias públicas 
municipais através de Cooperação Técnica firmada com a 
Superintendência Municipal de Trânsito - SMT e a 
Secretaria de Prevenção à Violência e Direitos Humanos - 
SEPREV, nos termos da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e dá outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO que o trânsito de veículos vem se intensificando com o aumento da frota de veículos, 
impactando na mobilidade das pessoas e no aumento significativo dos acidentes de trânsito; 

 
CONSIDERANDO que a fiscalização eficiente pode mitigar problemas através da prevenção e da intervenção 

rápida do poder público através de seus agentes para a garantia da fluidez viária; 
 
CONSIDERANDO que o efetivo da Guarda Municipal está diuturnamente em atuação em todo o território 

municipal, com a possibilidade de acesso rápido e eficaz em locais de ocorrência de trânsito; 
 
CONSIDERANDO que essa a atuação específica no trânsito por parte da Guarda Municipal contribuirá para 

uma melhor eficiência de suas atividades junto aos educandários municipais e demais serviços; 
 
CONSIDERANDO que a Lei n° 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das 

Guardas Municipais atribuiu competência para o exercício de atividades de trânsito que lhes forem conferidas, nas 
vias e logradouros municipais, nos termos da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro); 

 
CONSIDERANDO que a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro – dispõe que 

o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário 
ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de 
sua competência. 

 
CONSIDERANDO o que reza os Acordos de Cooperação Técnica de Números 7 e 8, realizados entre a Polícia 

Rodoviária Federal e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, no que tange à fiscalização de trânsito e 
atendimento de acidentes nos trechos de rodovia federal delegados ao Município. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica permitida a delegação das atividades específicas de trânsito exercidas pelo Município de Feira 

de Santana, constantes no art. 24, da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB, nos incisos descritos no art. 3º, deste Decreto, à Guarda Municipal, nos termos do art. 25 
do Diploma Legal citado, as quais poderão ser exercidas concomitantemente com os Agentes de Trânsito do 
Município, devidamente credenciados pelo Superintendente Municipal de Trânsito, mediante cooperação técnica e 
material entre os partícipes envolvidos nas ações regulamentadas neste Decreto. 
 

Art. 2º - Os Guardas Municipais – GM passarão a exercer a função de agentes da autoridade de trânsito no 
Município de Feira de Santana, realizando atividades específicas de fiscalização do trânsito de veículos nos limites 
territoriais da cidade, fiscalizando, autuando veículos e condutores, além de adotar as medidas administrativas 
cabíveis em caso de infração previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, somente após credenciamento e 
treinamento realizado pela Superintendência Municipal de Trânsito - SMT. 
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Art. 3º - Ficam atribuídas à Guarda Municipal de Feira de Santana o exercício das atividades específicas de 
fiscalização de trânsito, sob supervisão da Superintendência Municipal de Trânsito – SMT, as atribuições constantes 
nos incisos do art. 24, do CTB, a seguir descritas: 
 

I - fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso e 
dimensões de veículos; 

 
II – fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de 

lotação de veículos e de transporte irregular de passageiros; 
 
III – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis para infrações 

de uso de vagas reservadas em estacionamentos de edificações de uso público e edificações privadas de uso 
coletivo;  

 
IV - fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas a infrações de trânsito e efetuar 

levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas, 
nos trechos concedidos da Rodovia Federal BR-116 entre os quilômetros 420,3 (Rotatória da Cidade Nova) e 426,2 
(Viaduto da Pousada da Feira), e BR 324, do km 512,6 (Rotatória da Cidade Nova) ao km 519,5 (Viaduto Portal do 
Sertão) e; 

 
 V - assegurar a livre circulação de veículos nas vias públicas do município, podendo solicitar ao órgão de 

trânsito a adoção de medidas emergenciais. 
 
Art. 4º - Para a execução das atividades previstas neste Decreto, a Superintendência Municipal de Trânsito - 

SMT e Secretaria Municipal de Prevenção à Violência – SEPREV, terão as seguintes obrigações: 
 
I - Caberá à SMT e à SEPREV, em cooperação: 
 
a) desenvolver as atribuições dispostas na legislação em vigor, em especial a fiscalização e operação de 

trânsito, mediante o emprego de Guardas Municipais nos termos deste Decreto; 
 
b) planejar a execução de fiscalização e operação de grandes eventos realizados nas vias municipais ou que 

nelas interfiram, onde haja necessidade do emprego concomitante de Guardas Municipais e Agentes de Trânsito, 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, exceto para casos emergenciais; 

 
c) coletar, registrar, analisar e compartilhar, mensalmente, os dados colhidos nas atividades de 

policiamento e fiscalização de trânsito, incluídos os Boletins de Ocorrência de acidentes de trânsito lavrados pela 
Guarda Municipal, atualizando as estatísticas de acidentes de trânsito e de aplicação de multas, visando à redução 
dos índices de acidentes; 

 
d) manter Comissão de Controle de Arrecadação, formada, paritariamente, por servidores da SMT e 

servidores da SEPREV, destinada a apurar mensalmente, o repasse a que se refere a alínea “b” do inciso III deste 
artigo. 

 
e) elaborar os procedimentos de controle dos “talões” impressos e/ou equipamentos eletrônicos de AIT — 

Auto de Infração de Trânsito, fornecidos pela SMT. 
 
II - Caberá à SEPREV: 
 

a) por intermédio da Guarda Municipal, estabelecer diretrizes para as atividades de fiscalização do trânsito 
no Município, em conformidade com as competências a que se refere o art. 2º deste Decreto, empregando na 
fiscalização de trânsito, o efetivo da Guarda Municipal; 

 

b) custear, no que tange aos recursos humanos referidos na alínea anterior, o pagamento de vencimentos 
e outras vantagens asseguradas pertinentes aos guardas municipais; 

 

c) encaminhar à SMT, no prazo máximo de 3 (três) dias, os autos lavrados no exercício das atividades 
objeto deste Decreto; 
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d) encaminhar à Superintendência Municipal de Trânsito, dentro do menor prazo possível, os recibos dos 
novos talonários e equipamentos digitas retirados pelos Guardas Municipais a não acarretar eventual inconsistência 
nas autuações pela utilização do mesmo talonário por agentes distintos; 

 

e) aplicar a medida de remoção decorrente de infrações previstas no CTB, no exercício das atividades de 
fiscalização e policiamento de trânsito, utilizando os serviços de infraestrutura de guincho e pátio de recolhimento, 
disponibilizados e administrados pela SMT; 

 

f) apoiar o trabalho de fiscalização do transporte, no exercício das competências delegadas por este 
Decreto, utilizando-se de planejamento e mobilização dos meios necessários; 

 

g) prestar as informações solicitadas pelas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI e pelo 
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN para a instrução dos recursos administrativos interpostos contra a 
aplicação de penalidade de trânsito; 

 

h) destinar o repasse de que trata a alínea “b”, do inciso III, deste artigo exclusivamente ao policiamento e 
fiscalização de trânsito, nos termos do art. 320, do Código de Trânsito Brasileiro; 

 

i) possibilitar a participação de Agentes de Trânsito Municipal em cursos, estágios ou demais formas de 
instrução, treinamento ou assessoramento, cujo desenvolvimento se dê no âmbito da Guarda Municipal, que se 
mostrem recomendáveis, ou mesmo necessários, para o adequado desempenho das atividades de que trata o 
presente Decreto, limitada sua ação à adoção de medidas para disponibilizar as vagas necessárias; 

 

j) compartilhar com a SMT as imagens das vias públicas, obtidas pelo sistema de câmeras do Centro de 
Controle Operacional - CCO, seja franqueando o livre acesso ao local em que são exibidas e/ou gravadas, seja por 
meio de acesso direto ao sistema de monitoramento. 

 
III - Caberá à SMT: 
 

a) fornecer os talonários “talões” impressos e/ou equipamentos eletrônicos de AIT - Auto de Infração de 
Trânsito, para a lavratura dos autos de infração e para aplicação de medidas administrativas previstas no CTB, bem 
como recebê-los preenchidos para processamento nos termos da legislação vigente; 

 

b) repassar mensalmente à SEPREV por meio de guia de recolhimento, parcela do valor efetivamente 
arrecadado com autuações lavradas por Guardas Municipais sobre as infrações de competência municipal objeto 
deste Decreto, em cumprimento ao art. 320, do CTB reajustada na mesma base e data da variação do valor das 
multas; 

 

c) estabelecer normas para as atividades dos seus Agentes, pertencentes a sua estrutura organizacional, 
de forma a evitar colidência com integrantes da Guarda Municipal nas atividades conveniadas ou de policiamento 
ostensivo de trânsito; 

 

d) fornecer à SEPREV as normas técnicas das atividades de fiscalização e operação de trânsito, elaboradas 
pelo órgão executivo municipal de trânsito, contendo informações e elementos que permitam a uniformização dos 
procedimentos; 

 

e) possibilitar aos agentes da Guarda Municipal os meios para a execução dos procedimentos da medida 
de remoção de veículos, conforme disposto na alínea “e”, do inciso II deste artigo, vigiar e administrar os pátios 
destinados ao recolhimento de veículos, removidos em decorrência de aplicação das medidas administrativas 
previstas no CTB; 

 

f) fornecer combustível e manter a frota de viaturas de duas e quatro rodas empregados na fiscalização e 
policiamento de trânsito; 

 

g) disponibilizar os serviços de infraestrutura de guincho e pátio de retenção, ou local seguro enquanto 
este não existir, para veículos infratores ou em situação de emergência; 

 

h) possibilitar a participação de Guardas Municipais em cursos, estágios ou demais formas de instrução ou 
treinamento, que se mostrem recomendáveis, ou mesmo necessários, para o adequado desempenho das atividades 
de que trata o presente Decreto; 
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i) quando da aquisição de novas viaturas destinadas à SMT, destinar, certo quantitativo destas à SEPREV 
para emprego na fiscalização de trânsito, em cumprimento às disposições deste Convênio, obedecendo ao grafismo 
padronizado das viaturas; 

 

j) disponibilizar meios para o incremento da execução do policiamento ostensivo de trânsito urbano, que 
permitam a utilização do sistema eletrônico de leitura de placas veiculares (OCR), bem como, no caso de surgimento 
de novas tecnologias que superem em qualidade referido sistema, providenciar a gradual substituição do mesmo, de 
forma a manter modernos meios de fiscalização à disposição da SEPREV; 

 

k) custear, no que tange aos recursos humanos referidos neste Convênio, as despesas referentes à 
formação, treinamento, capacitação e instrução técnica e fornecimento de equipamentos de sinalização e proteção 
individual – EPI’s, adequados para a fiscalização de trânsito. 

 

Art. 5º - Competirá exclusivamente à SMT a aplicação das penalidades de advertência por escrito e multa, 
por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de 
polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no 
âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em 
estacionamentos de que trata o art. 24, inciso VI do CTB. 

 

Art. 6º - Competirá à SMT, privativamente, como receita própria, a arrecadação do valor das multas por 
infrações de trânsito de sua competência e das taxas e demais encargos decorrentes da remoção e estadia dos 
veículos removidos ou apreendidos, quando utilizados, para esse fim, meios próprios da Pasta. 

 

Art. 7º - O presente Decreto, exceto em relação à previsão da alínea “b” do inciso III do art. 4º, não 
implicará repasse de recursos financeiros entre os partícipes envolvidos nas ações por ele regulamentadas, sendo 
que as despesas dele decorrentes onerarão as dotações próprias das pastas envolvidas. 

 

Art. 8º - Os partícipes envolvidos nas ações regulamentadas pelo presente Decreto terão os seguintes 
representantes, encarregados pelo seu controle e fiscalização da sua execução: 

 

I – Por parte da Secretaria Municipal de Prevenção à Violência - SEPREV: O Secretário Municipal de 
Prevenção à Violência, o Comandante, e o Subcomandante da Guarda Municipal; 

 

II – Por parte da Superintendência Municipal de Trânsito - SMT: O Superintendente Municipal de Trânsito, 
o Diretor de Operações, e o Chefe de Divisão de Fiscalização. 
 

§ 1º – Os representantes dos partícipes envolvidos nas ações regulamentadas pelo presente Decreto 
deverão: 

 

I) responsabilizar-se pelo acompanhamento da execução deste Decreto, adotando todas as providências 
para a resolução de intercorrências ou para que não haja solução de continuidade na execução das ações; 

 

II) criar e manter Comissão de Controle e Acompanhamento Operacional, formada, paritariamente, de 
integrantes da SEPREV e representantes da SMT, com o intuito prioritário de elaborar Normas de Procedimentos 
complementares a este Decreto, destinadas a promover a harmonia e a integração operacional e administrativa, que 
deverão prever, em detalhes, os serviços a serem executados para bem cumprir as tarefas fixadas neste Decreto, 
visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade, as quais terão que ser submetidas sempre à 
aprovação do Prefeito Municipal; 
 

III) estar permanentemente disponíveis, como elementos de ligação entre os partícipes, em condições de 
realizar a articulação necessária ao êxito das operações; 

 

IV) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Decreto, 
determinando, ou solicitando a quem de direito, o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 

 

V) analisar relatórios da Comissão de Controle da Arrecadação a que se refere a alínea “d”, do inciso I, do 
art. 4º, deste Decreto. 

 

§ 2º – À Comissão de Controle e Acompanhamento Operacional, integrada por 2 (dois) integrantes da 
SEPREV e 2 (dois) membros da SMT, designados previamente pelos representantes dos partícipes, incumbe: 
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I) reunir-se ordinariamente mensalmente ou, extraordinariamente, sempre que necessário, a fim de 
deliberar sobre os assuntos de sua alçada; 

 

II) combinar os serviços a serem executados nas respectivas esferas de atribuições para bem cumprir as 
tarefas fixadas neste Decreto; 

 

III) fixar as diretrizes para o planejamento das operações de vulto, previstas na letra “b”, do inciso I, do art. 
4º, zelando pela sua perfeita elaboração no âmbito de cada Órgão; 

 

IV) definir, entre outros assuntos: 
 

a) as rotinas de troca de informações a que alude a letra “c”, do inciso I, do art. 4º; 
 

b) normas para o compartilhamento e divulgação das rotinas e procedimentos operacionais e 
administrativos, no que se refere ao objeto do presente Decreto; 

 

c) critérios para o compartilhamento das imagens de foto e filmagem das vias públicas e veículos obtidas 
pelo CCO – Centro de Controle Operacional do Município de Feira de Santana; 
 

d)  objetivos e metas a serem atingidos mediante o esforço comum, bem como as ações específicas e 
necessárias, buscando alcançar os propósitos fixados na Política Nacional de Trânsito com eficiência, rapidez e 
economia de meios. 

 
Art. 8º - Havendo legislação superveniente ou interesse dos partícipes, mediante solicitação escrita, este 

Decreto poderá ser revisto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 9º - Os integrantes da Guarda Municipal deverão passar por necessário treinamento antes do início das 

atividades regulamentadas por este Decreto. 
 
Art. 10 – Fica delegado à Guarda Municipal o exercício das atividades constantes do art. 24, da                                   

Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), em situações de extrema necessidade e/ou calamidade 
pública, declarada pelo Chefe do Executivo Municipal, sendo essas atividades coordenadas pela Superintendência 
Municipal de Trânsito do Município de Feira de Santana. 

 
Art. 11 – O cumprimento da fiscalização que trata o inciso IV do art. 3º, desse Decreto, através do Acordo 

de Cooperação Técnica nº 7/2019-SPRF-BA, entre a Polícia Rodoviária Federal e a Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana, somente poderá ser realizada após credenciamento e treinamentos realizados através da Policia Rodoviária 
Federal sob coordenação da Superintendência Municipal de Trânsito – SMT. 

 
Art. 12 - As dúvidas que eventualmente surgirem na execução do presente Decreto, assim como as 

divergências e casos omissos, serão dirimidas pelo Prefeito Municipal, com o auxílio da Procuradoria Geral do 
Município. 

 
Art. 13 - As despesas decorrentes das ações a serem desenvolvidas em função do presente Decreto 

correrão por conta de Dotação Orçamentária específica da Superintendência Municipal de Trânsito. 
 
Art. 14 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2021. 

 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
  

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA 
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO  

MOACIR LIMA DOS SANTOS 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO 

 À VIOLÊNCIA 

 

 


