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PROJETO DE LEI 01-00602/2019 do Vereador Gilberto Nascimento (PSC) 

"Autoriza o Poder Executivo a criar a Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil 
Metropolitana - "INSPETRAN" e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

Art. 1º - Fica o poder Executivo autorizado a criar a Inspetoria de Trânsito da Guarda 
Civil Metropolitana, "INSPETRAN", divisão uniformizada e devidamente aparelhada, destinada 
a Fiscalização e Operação de Trânsito e Proteção Comunitária. A INSPETRAN atuará com 
equipamentos diversos, como por exemplo: radares, bafômetros e armamentos permitidos pela 
legislação. 

Parágrafo Único - A organização hierárquica operacional e técnica da Inspetoria de 
Trânsito - INSPETRAN, terá por principio a hierarquia e disciplina em concordância com as 
normas estabelecidas pela Guarda Civil Metropolitana a partir da Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana. 

Art. 2º - A Inspetoria de Trânsito - INSPETRAN será implementada a partir do quadro 
de pessoal efetivo da Guarda Civil Metropolitana, com subordinação legal à Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana. 

Art. 3º - A Inspetoria de Trânsito - INSPETRAN, além das atribuições definidas no 
artigo 1º desta lei poderá: 

I - Atuar em colaboração e parceria com órgãos estaduais e federais mediante 
solicitação e acordos de cooperação, assim como atender situações excepcionais. 

II - Atender a população em eventos danosos, em auxílio a Coordenadoria de Defesa 
Civil da Cidade de São Paulo (Comdec) e autoridades competentes do Município. 

III - Participar de maneira ativa nas comemorações cívicas de feitos e fatos 
programados pelo Município. 

Art. 4º - A viabilização da Inspetoria de Trânsito - INSPETRAN dentro da estrutura da 
Guarda Civil Metropolitana não causará impacto financeiro no orçamento municipal, já que a 
implantação da INSPETRAN se dará em forma de remanejamento de servidores dentro da 
própria Guarda Civil Metropolitana. 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2019. Às Comissões competentes." 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/09/2019, p. 117 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


