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LEI Nº. 2.436 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

“Altera dispositivos da Lei no 2.389, de 20 de 
Dezembro de 2013, que Dispõe sobre a 
Superintendência Municipal de Transporte e 
Trânsito – SUMUTRAN, a criação da Junta 
Administrativa de Recursos de Infração – JARI e 
dá outras providências.” 

 
A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, 

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

 

Art. 1o - Fica alterado o ANEXO I – Descrição de Cargos - da Lei Municipal no 
2.112 de 26 de março de 2007, Dispõe sobre a Superintendência Municipal de 
Transporte e Trânsito – SUMUTRAN, a criação da Junta Administrativa de Recursos de 
Infração – JARI e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:                
  

 

 

Art. 2o - Fica criado e incluído na presente Lei o ANEXO II – ATRIBUIÇÕES 
DOS CARGOS, que vigorará com a seguinte redação:  

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

1 - Cargo: Superintendente Municipal de transportes, Trânsito e Aeroporto 
1.1 - Carga Horaria: 40 horas semanais 
1.2 - Atribuições: Zelar pelo cumprimento da legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito de suas atribuições; dirigir as atividades de planejamento, implantação 
e operação do trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; regulamentar o uso 
das vias e espaços públicos no âmbito municipal; dirigir a implantação, 
manutenção e operação do sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário; providenciar a coleta de dados estatísticos e 

Denominação do Cargo 
Código dos  

Cargos 
Número dos  

Cargos 
Símbolo de 
Vencimento 

Valor 
vencimento 

Superintendente Municipal de 
Transito 

SMT 01     CC – XVIII 5.000,00 

Chefe do Serviço Administrativo CSA 01 CC-X 1.500,00 

Chefe do Serviço de Engenharia de 
Trânsito 

CSET 01 CC-X 1.500,00 

Chefe do Serviço de Fiscalização de 
Trânsito 

CSFT 01 CC-X 1.500,00 

Chefe do Serviço de Educação de 
Trânsito 

CSET 01 CC-X 1.500,00 

Chefe do Serviço de Análise, 
Controle e Processamento de Dados 

CSACPD 01 CC-X 1.500,00 
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a elaboração de estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 
estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as 
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; coordenar a fiscalização 
de trânsito e a aplicação de penalidades e das medidas administrativas de 
competência municipal e todas as demais medidas inerentes ao exercício do 
poder de polícia de trânsito; aplicar as penalidades de advertência por escrito e 
multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada prevista neste 
Código, notificando os infratores; promover a atuação para o cumprimento de 
todas as demais atribuições municipal de trânsito prevista na legislação 
aplicável; representar o Município no Sistema Nacional de Trânsito – SNT; 
providenciar a implementação de programa de educação para o trânsito; 
propor as políticas públicas relativas ao trânsito municipal junto aos demais 
órgãos municipais; cumprir e executar a legislação sobre o sistema de 
transporte público de passageiros; Assessorar a Prefeitura Municipal de 
Salinas e Secretarias Municipais, quanto ao uso e ocupação do solo e 
segurança no trânsito; Administrar e fiscalizar o Transporte Público de 
Passageiros- ônibus, táxi, transporte especial e transporte escolar, fretamento 
moto-táxi e outros; Organizar e gerenciar as licitações, permissões e contratos 
referentes as categorias do Transporte Público; criar linhas de ônibus dentro 
do Município, bem como linhas circulares para atender aos bairros de grande 
concentração populacional e distante do corredores principais e/ou áreas, 
povoados e distritos longínquos; Gerenciar o aeroporto Municipal, cumprir e 
fazer cumprir as normas da Agencia Nacional de Aviação Civil-ANAC; executar 
todas as atividades inerentes à administração do Aeroporto Municipal; cumprir 
e fazer cumprir as normas de segurança do aeroporto; planejar e executar as 
obras de melhorias, manutenção e ampliação do Aeroporto Municipal;  demais 
atividades correlatas ao Aeroporto Municipal; distribuir e coordenar as tarefas 
dos agentes públicos lotados no órgão municipal de trânsito; estabelecer a 
escala de serviços; providenciar a investigação administrativa dos ilícitos 
praticados pelos agentes públicos subordinados, notificando os superiores dos 
ilícitos que tiver conhecimento; zelar e decidir pelos bens lotados no órgão 
municipal de trânsito. 

1.3 - Requisitos: Idade mínima de 18 anos completos; Escolaridade: Ensino Médio 
Completo; Possuir conhecimento comprovado nas áreas de Trânsito, 
Transportes e Aeroportos. 

1.4  - Recrutamento: Livre nomeação e exoneração 
 
2 - Cargo: Chefe do Serviço de Engenharia de Trânsito 
2.1- Carga Horaria: 40 horas semanais 
2.2 - Atribuições : Dirigir, orientar e fiscalizar a execução de projetos de 
edificações, instalações e fundações de engenharia, bem como implantar projetos 
de organização e controle de circulação, por vias públicas de trânsito, emitir 
pareceres e orientação às prefeituras sobre questões da sua profissão; analisar, 
planejar, coordenar e prover condições satisfatórias para o desempenho técnico-
educacional de trânsito, bem como para o desenvolvimento das atividades que 
permitam o desencadeamento do processo educativo; assistir e orientar 
profissionais técnicos de trânsito dentro de sua área de competência e de 
interesse do órgão;  deliberar sobre programas de ensino de trânsito e outras 
questões a respeito das quais seja solicitado; sugerir medidas eficazes para o 
aperfeiçoamento das atividades educacionais no trânsito, inclusive alteração de 
programas educativos; propor as metas e programas anuais de trabalho relativos 
à engenharia de trânsito; propor procedimentos a serem adotados em relação à 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado de Minas Gerais 

 

PRAÇA MOISES LADEIA, 64, TEL/FAX (38) 3841-1513 - SALINAS - MG. 

 

 

engenharia de trânsito; fornecer subsídios em matérias relacionadas à execução 
de programas e projetos de engenharia de trânsito; estudar os projetos de 
edificações quanto a impactos à circulação de veículos e pedestres; estudar locais 
de acidentes de trânsito e propor alternativas de engenharia para minimizar os 
acidentes; elaborar projetos e programas de engenharia relativos aos bens 
imóveis da Autarquia; estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos de 
engenharia de trânsito; outras tarefas correlatas. 
2.3 - Requisitos para provimento: Idade mínima de 18 anos completos; Instrução: 
diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho regional da 
classe. 
2.4 - Recrutamento: Mediante Concurso público de provas e títulos 

 
3 - Cargo: Chefe do Serviço de Análise, Controle e Processamento de Dados  
3.1 - Carga Horaria: 40 horas semanais 
3.2 - Atribuições: realizar pesquisas, levantamentos e estudos estatísticos, 

planejando e orientando a coleta e tratamento dos dados, analisando e 
interpretando os dados obtidos, para determinar correlações, quadros 
comparativos, tabelas e padrões constantes do comportamento de 
determinados fenômenos; planejar, efetuar e/ou dirigir pesquisas, 
levantamento e outros estudos estatísticos, utilizando instrumentos e coleta, ou 
orientando pesquisadores, para obter os dados estatísticos 
pretendidos; avaliar os dados coletados, procedendo à crítica dos formulários e 
de outros instrumentos de coleta, para constatar se são completos e 
exatos; organizar e orientar o tratamento dos dados, cálculos de medidas, 
índices, distribuição, coeficiência de correlação e outros elementos, orientando 
as tarefas de codificação e concentração em quadros, gráficos e outras formas 
adequadas, para permitir sua análise e interpretação;  analisar e interpretar os 
dados, correlacionando os valores segundo a natureza, frequência ou 
grandeza, para estabelecer padrões mais ou menos constantes no 
comportamento de determinados fenômenos;  apresentar os resultados de 
suas pesquisas, servindo-se de quadros, gráficos, diagramas, relatórios e 
outras formas, para possibilitar a utilização dos mesmos por usuários 
interessados;  elaborar instruções técnicas quanto ao uso de métodos 
estatísticos e a realização dos inquéritos e pesquisas especiais, redigindo 
informações sobre metodologia, planejamento, execução e resultados, para 
orientar a execução de trabalhos e investigações estatísticas; redigir 
questionários e instruções de trabalho, consultando manuais estatísticos e 
bibliografias afins, quando necessário, para assegurar a obtenção correta das 
informações desejadas; participar da elaboração de projetos de sistemas de 
processamento de dados e tratamento de informações, indicando a forma de 
emprego, de vários métodos estatísticos, orientando quanto a coleta, análise e 
tratamento dos dados, para assegurar a correta aplicação e eficácia dos 
métodos empregados; redigir e revisar informes estatísticos, introduzindo as 
correções necessárias, para torná-los claros e inteligíveis aos 
usuários; executar outras tarefas correlatas. 

3.3  - Requisitos para provimento: Idade mínima de 18 anos completos; Instrução: 
diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Estatística, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no conselho regional da 
classe.  
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3.4  - Recrutamento: Mediante Concurso público de provas e títulos 
 
4 - Cargo: Chefe do Serviço Administrativo 
4.1 - Carga Horaria: 40 horas semanais 
4.2 - Atribuições: Supervisão dos trabalhos administrativos desenvolvidos por 
equipamentos;      orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos, 
contratos e demais assuntos administrativos, consultando documentos em 
arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando 
informações quando necessário;   elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar 
cartas, ofícios, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e 
outros;     elaborar, analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, 
efetuando cálculos, conversão de medidas, ajustamento, porcentagens e outros 
para efeitos comparativos;     participar de estudos e projetos a serem elaborados 
e desenvolvidos por técnicos na área administrativa;      elaborar relatórios de 
atividades com base em informações de arquivos, fichários e outros;   aplicar sob 
supervisão e orientação, leis, regulamentos e as referentes a administração geral 
e específica, em assuntos de pequena complexidade;       estudar processo de 
complexidade média relacionada com assuntos de caráter geral ou específicos da 
repartição, preparando expedientes que se fizerem necessários, sob orientação 
superior;     acompanhar a legislação geral ou específica e a jurisprudência 
administrativa ou judiciária, que se relacionam com desempenho das 
atividades;      chefiar, em nível de orientação, unidade de pequeno porte, como 
sejam turmas, grupos de trabalho, que envolvam atividades administrativas em 
geral;        preparar os informes para a confecção da folha de pagamento, 
procedendo os cálculos de desconto, e informando ao setor 
responsável;   supervisionar, setorialmente, uso e estado do material 
permanente;   examinar e providenciar o atendimento dos pedidos de material e 
respectiva documentação;    determinar e aprovar a previsão do estoque de 
material permanente e de consumo, e promover quando autorizado, a cessão, a 
troca ou venda de material em desuso, atendidas as exigências legais; orientar e 
prestar informações sobre especificações e padronização de material;  realizar 
quaisquer outras atividades que lhe sejam solicitadas e devidamente autorizadas 
pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e 
conhecimentos. 
4.3 - Requisitos para provimento: Idade mínima de 18 anos completos; 
Escolaridade: Ensino Médio Completo. 
4.4 - Recrutamento: Livre nomeação e exoneração. 

 
5 - Cargo: Chefe do Serviço de Fiscalização de Trânsito 
5.1  - Carga Horaria: 40 horas semanais 
5.2  Atribuições: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 

âmbito de suas atribuições; coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre 
os acidentes de trânsito e suas causas; executar a fiscalização de trânsito, 
autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de 
circulação, estacionamento e parada prevista no Código de Trânsito, no 
exercício regular do poder de polícia de trânsito;  aplicar as penalidades de 
advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e 
parada prevista no Código Nacional de Trânsito, notificando os infratores; 
fiscalizar o cumprimento das normas contidas no Artigo 95 do Código Nacional 
de Trânsito, aplicando as penalidades previstas; fiscalizar o nível de emissão 
de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua 
carga, de acordo com o estabelecido no Código Nacional de Trânsito, além de 
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dar apoio a ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; 
vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 
estabelecer os  
 requisitos técnicos a serem observadas para circulação; fiscalizar a circulação 
de veículos de transporte coletivo, tais como camionetas, utilitárias, vans, 
micro-ônibus, moto-táxis ou similares, para fazer cumprir as leis de trânsito e 
os regulamentos; fiscalizar o cumprimento de horários dos ônibus, de acordo 
com os documentos e ordens de serviço; tomar as medidas cabíveis em 
relação às irregularidades observadas nos serviços de transportes, de acordo 
com as disposições contidas na legislação municipal; fiscalizar o estado geral 
dos veículos de transporte coletivo, fazendo cumprir as exigências referentes a 
limpeza e estado dos vidros, portas, latarias, silenciosos e letreiros ou placas 
indicativas; fiscalizar o número de passageiros dentro dos veículos, a fim de 
evitar excesso de lotação; fiscalizar a conduta do motorista e do trocador 
durante o exercício de suas funções; e zelar pela defesa dos interesses dos 
usuários e da coletividade em relação à fluidez e à trafegabilidade viária, 
dentre os veículos de transportes coletivos cuja fiscalização estiver sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas correlatas. 

5.3  - Requisitos para provimento: Idade mínima de 18 anos completos; 
Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

5.4  - Recrutamento: Mediante Concurso público de provas e títulos 
 

6 - Cargo: Chefe do Serviço de Educação de Trânsito  
6.1 - Carga Horaria: 40 horas semanais 
6.2 - Atribuições: Executar ações de transformação aa Superintendência 
Municipal de Transportes e Trânsito- SUMUTRAN em instituição de caráter 
educativo, civilizador e formador de cidadania integradas com a rede de ensino 
do Estado e do Município; planejar, elaborar, desenvolver e coordenar os 
programas educativos de trânsito e campanhas educacionais; realizar 
campanhas, seminários, encontros, conferências, visitas, cursos e palestras 
educativas de trânsito; propor as metas, os programas e as ações anuais de 
trabalho relativos a campanhas educativas de trânsito; avaliar, cadastrar e 
manter em arquivo, documentos e resultados obtidos com as campanhas 
educativas de trânsito; propor as metas, os programas e as ações anuais de 
trabalho relativos a campanhas educativas de trânsito; elaborar e submeter 
periodicamente à apreciação e análise superior, relatório estatístico e gerencial 
das atividades desenvolvidas; executar outras atividades correlatas à função. 
6.3 - Requisitos para provimento: Idade mínima de 18 anos completos; 
Escolaridade: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Pedagogia ou em nível de pós-graduação na 
forma do art. 64 da Lei nº 9.394/96, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Salinas, 01 de Dezembro de 2014. 

 
 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 


