
LEI nº 2.378/06 – de 19 de junho de 2006 
 

“Altera artigos da Lei  1.724/99, de 12 de maio de 1.999 

e dá outras providências” 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Os artigos 1º, 2º, 3º e seus §§ 1º e 2º, art. 4º, 5º, parágrafo único, 6º e 9º, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 1º. Fica criada como órgão vinculado a Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos, a SMT - Superintendência Municipal de Trânsito”. 

 

 “Art. 2º. A SMT - Superintendência Municipal de Trânsito terá sede e foro na 

cidade de Goiatuba – GO, e duração indeterminada, extinguindo-se apenas 

nos casos previstos em lei”. 

 

 “Art. 3º. A SMT - Superintendência Municipal de Trânsito terá por finalidade 

básica executar as políticas de transporte e trânsito no Município de Goiatuba, 

sendo designada como o Órgão Executivo Municipal de Trânsito de acordo 

com os preceitos contidos na Lei Federal 9.503 de 23 de setembro de 1997, 

competindo-lhe especialmente: 

 I -...................................................................................................................  

  

            § 1º - Com vistas a maior eficiência no cumprimento de suas atribuições a 

SMT - Superintendência Municipal de Trânsito poderá celebrar convênios 

com órgãos das esferas federal, estadual ou municipal podendo, dentro das 

disponibilidades orçamentárias e financeiras, remunerar policiais quando 

efetivamente exercem a fiscalização do trânsito no município de Goiatuba. 

 

            § 2º - A SMT - Superintendência Municipal de Trânsito poderá prestar 

serviços de capacitação técnica, assessoria monitoramento das atividades 

relativas ao trânsito e transportes a outros órgãos, durante prazo a ser 

estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados”. 

 

            “Art. 4º - Fica designado como a Autoridade de Trânsito do Município de 

Goiatuba, o Superintendente da SMT - Superintendência Municipal de 

Trânsito. 

 

            PARÁGRAFO ÚNICO – A autoridade municipal de trânsito atribuirá a 

servidores da SMT - Superintendência Municipal de Trânsito, mediante ato 

específico, o Poder de Polícia Administrativa de Trânsito”. 

 

            “Art. 5º - A SMT - Superintendência Municipal de Trânsito terá a seguinte 

estrutura básica: 



1 - Superintendência; 

2 - Direção: Diretor da Divisão de Trânsito; 

3 - Departamento de Fiscalização e Arrecadação: 

       Setor de Fiscalização, Setor de Arrecadação e Setor de Cadastro; 

4   - Departamento de Planejamento: 

       Setor de Educação e Setor de Apoio Técnico; 

5 -Departamento Jurídico: Assessor Jurídico”. 

 

      “Art. 6º - Para gerir a SMT - Superintendência Municipal de Trânsito, ficam 

criados os cargos, em comissão, com suas respectivas vagas, cujos 

vencimentos a serem pagos, a título de remuneração, deverão ser: 

  

 a) Superintendente da SMT – Superintendência Municipal de Trânsito, com 

subsídio igual aos dos cargos de 1º Escalão, com uma vaga. 

 b) Diretor da Divisão de Trânsito, com vencimento fixado em R$1.235,00 

(um mil duzentos e trinta e cinco reais), com uma vaga. 

 c) Chefe de Departamento, com vencimento fixado em R$618,00 (seiscentos e 

dezoito reais), com uma vaga. 

 d) Chefe de Departamento (assessor jurídico), com vencimento fixado em 

R$618,00 (seiscentos e dezoito reais), para uma carga horária de 20 (vinte) 

horas semanais, com uma vaga. 

 e) Cargos de classe 4 (quatro), do grupo de chefia básica-5 (cinco), a serem 

preenchidos por servidores de carreira”. 

 

            “Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial, cuja 

dotação orçamentária será determinada por Decreto, de R$30.000,00 (trinta 

mil reais), para atender as despesas de instalação e funcionamento da SMT – 

Superintendência Municipal de Trânsito”. 

 

Art. 2º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Art. 3º -  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos dezenove dias do mês de junho do ano dois mil e seis (19/06/2006). 

 
 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


