
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO  
GABINETE DO PREFEITO 

 

 
DECRETO N° 672, 14 de agosto de 2020. 

 
 

Dispõe sobre a atuação da Guarda Civil 
Municipal de Nova Friburgo na fiscalização de 
trânsito nas vias públicas municipais. 

 
 

O PREFEITO DE NOVA FRIBURGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; e, 

 

CONSIDERANDO que uma fiscalização eficiente pode mitigar os problemas através da 

prevenção e da intervenção rápida do Poder Público por meio de seus Agentes para a garantia da 

fluidez viária; 

 

CONSIDERANDO que o trânsito de veículos vem se intensificando com o aumento da frota no 

Município, impactando na mobilidade das pessoas e no aumento significativo dos acidentes de 

trânsito; 

 

CONSIDERANDO que o efetivo da Guarda Civil Municipal de Nova Friburgo 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 a atuação da Guarda Civil Municipal no trânsito contribuirá para uma 

melhor eficiência de suas atividades nas imediações das Escolas Municipais, praças, logradouros 

públicos e demais serviços. 

 

CONSIDERANDO que o Artigo 202, 1º, IV, da Lei Municipal nº 4.637, de 12 de julho de 2018 

(Lei Orgânica do Município), dispõe que incumbe à Guarda Civil Municipal, além de outras 

atribuições conferidas na legislação federal e municipal específica, exercer as competências de 

trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros Municipais, nos termos da legislação 

Federal e do Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente com órgão de trânsito 

municipal; 

 

CONSIDERANDO que o Artigo 5º, VI, da Lei Federal 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), ou de forma 



  

concorrente com órgão de trânsito Estadual ou Municipal; 

 

DECRETA: 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º – Dispõe sobre a designação para atuação da Guarda Civil Municipal de Nova Friburgo 

na fiscalização de trânsito nas vias públicas municipais em cooperação com a Subsecretaria de 

Mobilidade Urbana. 

  

CAPÍTULO II – DA REGULAMENTAÇÃO 

 

Art. 2º – Fica regulamentada a competência da Guarda Civil Municipal, considerando as suas 

particularidades institucionais de comando e as competências atribuídas pelo inciso VI do artigo 

5º da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), 

pelo inciso IV do §1º do artigo 202 da Lei Municipal nº 4.637, de 12 de julho de 2018 (Lei 

Orgânica do Município), e nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), que deverá organizar-se administrativamente para atuação na fiscalização de 

trânsito em cooperação com a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. 

 

§ 1º – A fiscalização de trânsito prevista no “caput” deste artigo consiste na aplicação das 

medidas administrativas cabíveis e atuações por infrações de circulação, estacionamento e 

parada, previstas no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação municipal aplicável, no 

exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito de competência Municipal, ou através de 

Convênios firmados com o Estado do Rio de Janeiro. 

 

§ 2º - Para execução deste Decreto fica delegado aos Servidores designados pela Guarda Civil 

Municipal o exercício compartilhado das atribuições discriminadas nos incisos I, II, III, VI, VIII, 

IX, XII e XV do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 

Art.3º- Os Guardas Civis Municipais de Nova Friburgo, devidamente capacitados e habilitados 

estarão aptos a exercer as atividades de fiscalização e autuação de infrações de trânsito no 

perímetro urbano do Município de Nova Friburgo. 

 

§1º - A designação será precedida por manifestação livre de vontade do Servidor, por escrito, em 

Termo de Concordância ou de Não-Concordância. 

 



  

§ 2º – A Designação acontecerá por meio de edição de Portaria individual e temporária aos 

Guardas Civis Municipais, os quais tenham sido considerados aptos por meio da avaliação em 

Curso Específico nos termos da Legislação em vigor. 

 

§3º – Durante a vigência da designação os Servidores da Guarda Civil Municipal farão jus ao 

recebimento da remuneração referente ao cargo de Agente de Trânsito. 

 

§4º - Não será permitido o acúmulo de gratificações de funções do cargo de Guarda Civil 

Municipal e do cargo de Agente de Trânsito ou, de quaisquer outras, quando no exercício das 

atividades previstas no Caput do artigo. 

 

§5º – No exercício das atividades previstas no caput deste Artigo, o Servidor da Guarda Civil 

Municipal deverá usar, obrigatoriamente, identificação visual da atividade de Agente de Trânsito. 

Art. 4º – Em caso de conduta imprópria do Guarda Civil Municipal nomeado, nos termos do 

artigo 3º deste Decreto, a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU) 

poderá: 

 

I – Suspender as atividades de fiscalização de trânsito do Guarda Municipal para reciclagem pelo 

período de quinze dias; 

II – Suspender as atividades de fiscalização de trânsito do Guarda Municipal para reciclagem 

pelo período de trinta dias; 

III – promover às medidas necessárias a revogação da portaria de nomeação para as atividades de 

fiscalização de trânsito. 

 

Parágrafo Único: As ações descritas nos incisos poderão ser aplicadas sem ordem de precedência 

e de forma independente, observada a gravidade da conduta imprópria. 

 

Art. 5º – Os Guardas Civis Municipais designados, nos termos do artigo 3º deste Decreto serão 

aqueles selecionados, pelo Secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, titular do órgão 

de trânsito Municipal, obedecendo o valor da nota obtida na avaliação de conclusão do Curso de 

Agente de Trânsito, e se for o caso, a experiência do servidor em atividades complementares e 

auxiliares no controle do trânsito. 

 

Art.6º – Compete à Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU), por meio 

do seu Setor de Lançamento de Multas, a gestão do processamento das multas decorrentes da 

fiscalização do trânsito, bem como as diretrizes estratégicas e operacionais referentes ao 



  

exercício das atribuições previstas neste Decreto. 

 

§1º – É responsabilidade do Órgão Municipal de Trânsito a adoção das medidas administrativas e 

legais necessárias a efetiva regularização dos Servidores Juntos aos demais órgãos de trânsito nas 

esferas Estadual e Federal, se for o caso. 

 

§ 2º – As receitas originárias das autuações no exercício da fiscalização do trânsito serão 

destinadas ao Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. 

 

Art.7º - As despesas eventualmente decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, suplementadas quando 

necessário. 

 

Art.8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Nova Friburgo, 14 de agosto de 2020. 

 

 

 

RENATO BRAVO 
Prefeito  

 
 


