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LEI Nº 806/2006 
de 22 de fevereiro de 2006. 

 
 

“Cria a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações JARI e dá outras providên-
cias”. 

 
MAHER JABER , Prefeito Municipal da Barra do Quaraí, no uso das atribuições que 

lhe confere o Artigo 96, inciso XXVII e letra “b” da Lei Orgânica do Município, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica criada a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI , órgão co-

legiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra as sanções impostas pelo Mu-
nicípio, em cumprimento a sua competência disposta no Código de Trânsito Brasileiro – CBT. 

 
Parágrafo Único – A JARI analisará os processos administrativos de sua competência, 

decidindo sobre os recursos oferecidos contra sanções impostas no trânsito, dando ciência da deci-
são ao recorrente e ao Prefeito Municipal. 
 

Art. 2º-  A JARI  será composta de 03 (três) membros, a saber: 
I – um servidor do Município indicado pelo Prefeito Municipal, que a presidirá; 
II – um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção RGS; 
III – um representante da sociedade; 
 
§ 1º - Cada membro da JARI  possuirá um suplente, indicado pelo respectivo órgão. 
 
§ 2º - Após a indicação os membros da JARI e seus suplentes serão nomeados por Por-

taria do Prefeito Municipal, com mandato de duração de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido por 
igual período (Resolução nº 147/2003, do CONTRAN). 

 
§ 3º - É requisito para integrar a JARI  que, no mínimo, um integrante tenha nível médio 

e conhecimento da legislação de trânsito. 
 
§ 4º- A Função dos membros  da Jarí e seus suplentes é considerada de interesse público 

relevante e não será remunerada. 
 

Art. 3º - O Município será responsável pela infra-estrutura da JARI, tomando todas as 
providências que se fizerem necessárias ao seu bom funcionamento. 
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Art. 4º - A JARI somente poderá deliberar com a totalidade de seus membros. 
 
Art. 5º - Caberá à JARI  criar seu regimento interno, segundo as diretrizes do Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN. 
 

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
específicas. 

 
Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
 

 
 

Palácio Embaixador João Batista Lusardo, 22 de fevereiro de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 

           MAHER JABER 
                                 Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Registre-se. Publique-se. 
Data Supra. 
 
 
 
Sidinei Luiz da Silva 
Secretário Municipal de Administração  


