
PTETEITT,RA MUNICIPAI. DE ÂBACAJU
Gabinas do Prefeito

DECRETO NO 93
DE 01 DE JIjI{AO DE 1998

EOMOLOGÂ RE§OLUÇÔE§ QT]E
INDICÀ.

O PRETETTO IIO MUNICÍPIO IIE ARACAJU, oo nso de suas atibuiçôes que

coaferidas Peto Art. 120, irçiso IV, da Lei Orgâaica do Mrnioipio,

DECRETA:

Arü 1" - Ficam homologadas as Resoluções do Conselho de Afuinisúração da

Àrtrmicipal de Transpcrtes e Trâasito - SMIT, a seguir di*criminadas:

r- RE§OLAç1O N" 0qw8, REFERENDA Á ÁLTERAÇÃO DO

NAMEEDAFTNÁLTDADE DA MÜNTCIPAL

DE TRÁNSPORTE§ T/R,B,OTÔS - §MTU,
REGOLÁTíENTO DO PÁSSE ESCOI,AR;

E ÁPROYA A NOYO

il- RFXOLUÇÃO N',

I]A.âN§ITO_SMTT,

Arü 2o - Este Dectúo eútrará em úgor na data de sua pubücação'

ArL 3'- Rcvogam-se as disposições em c@tr&io-

Púácio "Ignácio Barbosa", em 01 de juúo dç lD8'

JAÁOA DÁSILVA
'de Aracaju

C-*"
§ÉRGIO DEMELO
Secretário MmiciPal de Goverao

E
{N3n8, ÀPROVÁ ÁLTERAÇÃo

ESTRU?IURA ORGANIZACIONÁL
MWICDÁL DE TRÁN§PORTE§

DÁ
DA

E

PeIácio "tglácio Berbose"' Prajâ Olírmpto Ceryos, 1t{l lxs
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$0.e.. rairt

Eía& de Sergige

rxErE'rÍlRÀMITNIcIPAL DE ARÂCAJU

Suginreneia M§icÍpol de ?rarsporB e TrâEito

coNsELHo DE ADMINISTRÀÇÃo
ntsor,uçÃo x.'oozna

DE 16 DE JÀNEIRO DE 1998

REFERENDAR e aI-rm'eÇÃo DO NOME E DA

FINÀLIDÂDE DA MUNICIPÀL

DE TRANSPORTES I-IRBÂNO§ E APROVA

REC'{JLAMENTO DO PÀS§E E§COLAR

RESOLVE:

o Novo

o coNsELUO DE lumiIsrneçÃo DA

supnnNrgNDÊNclÀ MUNICIPfi, Dr rRÀNsPoRTEs rlRBÀNo$sMrr''
osanJo Aus *ras atribuições que lhe corúre a Lei n'o 1030' do t4 de dezembro de 1984'

úf[ad. p€la I-Êi n" 1038, de 12 de fevereiro de 19E5'

Art' 1.' - RefeÍadaÍ a alteração do nome e da finú«lade tla

s*porintendência pl*i"ipa de iÁportes ürbanoi (SMf('Í;, para §.perintendência

J,;ddÃd"-Tr@"#e Trânsho t§f'rfri, bem como s.ra finalidade, de aoordo com a

Í-àt." 2.516, de 07 de janeno de 1998.

Art. 2.' - Aprovar o Novo Regulae€'ldo do Passe Escolar'

a&qnaado-se as Leis de mÍneros i'sll, d" 0? de janeiro de 198' con§oante ao que

ãffi 
" 

t 
"i 

Orgânie ao U*i.ipio a" Aracaju em seu artigo 54' inciso I, le{Íâ "4" e a

iá Coroptu**t* o-" o2s, de zg de dezeróro de 1995'

Art. 3." - Estz Resoh4ão eúará em vigor na d"t" q t*
hocrolog$o, â§&ves D€creto do Chê ao Éoaer Exoer'Úivo Mrmieieal' revogadaí as

disposições em conrÉrio'

-.--:'-+e-*-
sÉncro niÍnPro DE MELo

PRESIDENTE

J



$.. qE/qt

Esado dê SeÍgpe
PREFEXTT'RÀ MUNICIPAL DE ARACAJU

Supeli*en0ência Municipat de TrnrspoÍt€s e Trhsito

CoNSELHO DE ADMIMSTRAÇÃO
nusor,uÇÃo n.' oo2teE

DE 16 DE JÀNEIRO DE 1998

,rcsÉ

sILvÀ

r:RAIICISCO ANTOI{IO

RO§À

DOS SANTOS

MO§TEIRO CARVAI;EO
MEMBRO



O CON§ELEO DE ÁDMINI§TRAÇÃO DA

fl}r§RINIENDÊ§CIA UUNIm'ÁL D§ TRÀI{§POKIES T TNÂTSTTOSNTTT,

usaado das §1â§ eibuiçô€§ que lhe confere a Lei n-o 1030, de 14 de dezembro de 1984,

"&€*a" 
pa* r.i, r' 1ó38, áe 12 de fevereiro de §a5 e2.5'l6,de 07 de jmeiro ile 1998,

ü"e qein

E§aalo ab SeÍgipe
PREFErfI]R.À MIJNICIPAT DE ÂRACAJU

$ferimndêocia tvÍunicipal dt Trd§poÍte6 e TÍân§ito

coNsErJIo DE ADMINISTRAçÃO
RESOLUÇÃON."oo3

DÉ,21 DÉ ABRIL DE 1998

APROVÀ Á ALTERAÇÃo DA COMPBTÊNCIÀ E

ESTRT]TURA ORGA}.{IZACIONAL DA
MUNICIPAL DE TRA}ISPORTES

e rnÁrqsrro-srrrt

RE §OLYE:

Art. 1.o - ,Açrova a altcação da ooqpeÉocia e da estnrtra

orgEizalioürda§up€riÉ€ndêocirttla,niupaa"r",,sporteseTrânsito(SMTT).

Art- 2.§ - Bsta Rcsoluçâo entÍârá em vigor m data da sua

homologa@,arravésDecfetotloCherÊdoPoderExecrr,ivoM]dcipâI'revogadasas
ditposi@es em co*rârio.

é47.{."*
sÉncromr§roIrEMDL0

FRESDE§TE

zl



Se ls/tf

Eslado de Sergipe
PREFEITURA MI'NICIPAL DE ARACAJU

§uperhladênçia Mmicipal de Tn!§portes € TÍân§ito

coNsErlÍo DÊ aoun rsrr.eçÃo
nrsor,uÇÃo x.'mv98

D8,21 DÉ, ABRIL DE 1998

FRÀNCt§co ÂI{Tomo

ROSA

DA §ILVÀ

EENI}OCCEIALVES

DO§ SANTOS

LIMÂ

cÁRvÁLso

ü

MEMBRO

I



ESTRUTURA

RGAI{IZACIOIt{AL

DA SMTT

1998

.8



PREFEMT]RA MT'I\{ICIPAL DE ARACAJU

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA - PREF'f,ITO

§UPERII{TENI}ÊNCIÂ MTINICIPAL DE
TRÂN§ilO

TRÂNSPORTE§ E

.rosÉ og oLrvErRA curunnÂns- SUPERINTENDENTE

- EQT]IPE TÉCTTCA DO DEPARTÀMENTO D§
RECURSOS HUMANO§ DÀ SMTT

ç
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ÍN»rcn

a ORGANOGRÀMÀ

e ESTRUTURA

. »E§CRIÇÃO DAS COMPDTÊNCTÀ§ E ATRIBUIÇÕES

. DEMONST§ATIVO DO§ CARGO§ COMISSIONÀIIOS

r QUADRO
coMrssÁo:
PROPOSTA.

COMFARATTVO DN
SITUÀÇÃO ATUAL

CÀRGOS -EM
1 SmUAÇÃo
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Diretorio de plonejomento
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Diretotio Administrotivo
e Finonceiro
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Diretorio de Tronsporl.es
público
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A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, com base

na I*i 2576198, terá a seguinte estrutura:

I. Conselho de Administração.
lI. Conselho Consultivo
ru. Conselho Fiscal
IV. Assessorias
V. Chefia de Gabinete
VL Jrmta Adminhraúva de Recursos de lnfrações

YIL Diretorh f,e Planejameuto e §istema

1. Coordeoadoria de Estudos e Projetos

1.1. Núcleo de Estudos e Projetos do Transporte Urbano e MeÍopolitano

1.2. Núcleo de Estudos e Projetos do Trânsito

1.3. Núoleo de Engeúaria, Obras e Fiscalzação

2. Coordcladoria de Proces§anentos de Dados'

2.1 . Nucleo de Área - I

YIII. Direforia de Transportes Público.

1. Coorileaadoria de Prograrnaçâo e Operação de Ônibus

L l. Nucleo de Controie Operacional
1.2. Núcleo de Fiscalização

2. Coordenadoria de Programação e Operação ile Táxis.

2.1. Núçleo de Controle Operacional
2.2. Núcleo de Fiscalização.

Diretoria de Trânsito '

1. Coordenadoria Operaeional de Trânsito

t . 1. Núcleo de Cadasho e Fiscalização
1.2. Núcleo de Processamento e Controle de Multas.
1.3. Núcleo de Operação de Trânsito

2- Coordeuadoria de Sinalização e Operações Especiais.

'!

I

I



J. Uoordenâdoria dc Educação.

3.1. Núcleo de Projetos e Programas de Educação e Segurança no

Trânsito.
3.2. Núcleo Operacional de Educaçôo no Trânsito.

X. Iliretoria Administraüva e Financeira

1. Coordenadoria Administrativa

I .1. Núcleo de Adminisrração de Pessoal

1.2. Nucleo de Serviços Gerais

2. Coordenadoria Orçarnentaria e Financeira'

2.1. Núcleo Orçamentário e Financeiro'

2.2. Núcleo de Processameuto e Arrectdação de Autos e Multas'

3. Coordenailoria de &ecursos Ilumanos e Atendimento ao Público'

3. 1 ..Núcleo de Treinamento e Deseavolv imento'

3.2. Núcleo de Atendimento ao Público'



§uperintendência Munieipal de Transportes e Trânsito

PlânejaÍ, orgaaiaar, dirigir, executar, delegar e controlar a prestagâo de

serviços páblicou relaúvos a traí§porte coletío e iodividual de

passageirás, tráfego, trâs§ito e sislema viário, observando o planeiamento

i"A*o **l"ipal e as competêacias nruaicipais originadas da Lei Federal

9.503 de23 de setenrbro de 1997.



Conselhss de Administração, Consultivo e Fiseal

Competênciasl

As composições e atribuições dos Conselhos de Administração, Consultivo e

Fiscal são as dispostas n* Lei Municipal 1030, de 14 de dezembro de 1994.

Junta de Âdmirristração de Recursos de Infrações - JARI

- - -Fuoeionaú .o*o dirp,r*"r o seu regimento próprio, estabelecidas as

direeizes pelo Conselúo Nacigoal de Trânsito - CONTRAN, com apoio

administrativo e financeiro da SMTT'

nc



Competêneias:

- Dispor r o Superinrendente de inforrnaçôes téenicas necessâias ao

desenvotvimento dos instrumeatos organizacionais.

- Exaar .ioar e emitir parecer em dooumentos referentes a direitos,

obrigações e responsabilidades do órgâo'

- Assessorar o Superintendente no estudo e implementação de ações e

políticas do ó:gão.

- Aprepiar palé:ia. ParlameÍItlr inei?nt: ao,o§etivo do órgão ern eshrdo

nas àâsas legislativas Federal, Estadual e Municipal"

- Repressotaro Superintendente quando solicitado'

Orgaaizar e eontrolar a agenda de despachos, de audiênoies e de

do Superintendente, assim como o çaiendárlo de evenÍos e

solenidades.
Redlgir,oÍicios, milutas de porlarias'

Receber e acompaúar o trâmite dos doçumentos do gabinete"

Àssessorias

Chefia de Gabinete



Diretoria de Planeiamento e §igtema
(DPS)

Competências:

1. Lnplantar e administar plano diretor de lan§poÍte e trânsito.

2. Sripervisionar a reestruturação do transpoÍe coletivo e tiíxi.

3. Admiaistrar a implantação, recuperação e extinção de terminais, abrigos,

pontos de parada de ônibus e táxis'

4. Inspecioaar a administração de pesquisas.

5. Sufervisionar a elaboração de § out para padrouização de veículos'

6. Administrâr.o estudo de cálculo tarifário.

7. Gerir o planojamepto da rede de circulação viiítia'

8. Gerenciar o planejamento do §istema de sinaiização, dispositivos e

equipamentos de controle viário.

9. Adninistrar o planejamento e implantação de medidas para redução de

circulação de veíeúos e reorientação do tráfego'

'10. Supervisionar as , atividades de fiscalização de obras refererÚes ao

tân§Porte Público C trân§ito-

I l -Administraf as atividades de especificações, orçamentos e medigões

relacionadas as licitações de obras e serviços de engeúaria'

l2}reparar, codificar e lestar progÉnas de computador'

l3lríatter atualizados os sistemas que dimensionam as atividades'

ld.Coorderar a digitação de programas reíerentes às atividades do órgão'

lJ-llanrero cadasaro da frota de veícula's do Estado de Sergipe'

ló"!íaa o cadasEo dos condutores do Éstado de Sergipe'

I



l7"Manier o cadasho de todos os mruricipios do Estado de Sergipe e seus

respectivos eódigos.

l8.Manter o catlastm aos tipos de multas do DETRÁN

l g.Gerenciar s sistema de coatrole de multa - veiculo x eondutor.

2o.Manter cadastro geral dos táxis, dos proprietários, dos defeosorçs; tipo de

nultas, multas e arrecadação.

2t.ManÍer cadastro da tota em operação.

2?"Manter cadastro das ê!üpre§as operadoras-

Z3.Manter cadastro da-o linhas em operação.

24.Manter cadmtro dos dias tipicos em operação'

25.Máts údasto dos boletins de controle de passageiros'

26-eera: relatórios operacionais.

Coordon*doria de Estudos e Proietos

§lespoasabilkar'se-á em coo:deaar a operacionalização das cornpetências

au óiretoria ae Phoejamento e Sistema de números 01 a I l '

I - Núcleo de Estuilos a Projetos do Trarcporte Urbano e Metropolitano'

- lstudat a reestruluração do 'canspo*e coletivo e táxi'

* EstudaÍ a implaatagãr:, reiuperaçáo e exinção de terminais' ab'r8o§'

pootos de parada de ônibus e táxis.

- Êsr$aE a adsinistmçâo de pesquisas'

!
!
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Coordenar a elaboraçâo de lav out para padronização de veicuios.

Executar estudo de cálculo tarifário.

Área tr - Núcleo dc Estudos e Projetos do Trânsito.

Atribuições:
:

- Ptanejar a rede de circulação viária.

- Plaaejar o §istêma de sinalização, dispositivos e equipaoentos de

controle viário.

Esrudar e administrar pesquisas.

planejar e implantar medidas para redução de circulação de veículos e

reoriontação do táfego.

III-Núcleo rte Engenbaria, Obras e Fiscalização'

Õodrdenadoria de Proces§amento de Dados'

Responsabilizar-se-á em coordenar a operacionalizagão das competências

da óiretoria de Planejamento e Sistema de números 12 a26'

de Área - I



Diretoria Adminishativa e

{DAr)

a ailtrissão e demissão de pessoal.

a uanutenção do sisterua de cadast'o de pessoal.

o sistema de $equêrcia de Pessoal.

a elaboração de folha de pagametrto e guias de recolhimentô.

a elaboração tle atos fi:ncionais (concessões, beneficios, aposentadorias,

execaçâo dos sewiços de recepção, protocolo, arquivo,

uatÊÍiá e pakimônio, limpez4 telefonia, ügilância" xerox e

a coaoroializagão de produtos nos terminais.

as atividades de coleta de preço§ ô compras.

pela administração dos materiais permanent€§ do ôrgão'

as receitas orçameniarjas e exEa * orçamentárias'

a movimeatagão e conciliação das contas bancárías'

a emissão de balancetes e demais demonsÚativos'

a occução de oolvênio e a respectiva prestação de oorúas'

a elaboração de portarias adoinistrativas Para suplêmeatagão de

a elaboragão de orçamento programa.

pelas aüvidades fi nanceiras, ú?

a,



Área I - Núclm dc Ádministração de Pessoal.

Atribuicões:

- Efetuaradnissão e demissão depessoal

Efetuar e marter sisteraa de cadas&o de pessoal

Aoompanbar e controlar o sislelea de &eqüêocia de pessoal;

Elúorar folha de pagamento e gu'ias de recolhimento.

§açririntar &eqilôocia dos servidorss à disposiçâo da SMTT.

keparár atos âracioaais (concessões, beneficios, aposeataclorias, etc')'

Preparar documeútaçâo para admissão de estagiários-

II - Núcleo de Serviços Gerais

Efetuar os serviços de recepção, protocolo, arquivo, alrnoxarifado'

material e patrimôaio, ltnpeza, telefuaia, vigilância, xerox e baü§porte'

Controlar a c,ome.rc ialízaçãa de produtos nos terminais'

Eletuar os serviços de coleta de preço§ e cornpras'

Efçtuar levantamçnto do materiai permanente do orgão'

doria Orçamentáriâ e E'inanceira.



.i'( c

Responsabilizar-se-á em coordenar a operaciooabzaçáo das

competências da Diretoria Adrninistrativa e Financeira números l0 a 17'

I - Núdeo Orçamentário e Fiuanceiro'

II - Núcleo de Processamento e Arrecadação de Autos e Multas

coordenadoiia de Recursos Humânos e Atendimento ao Público.

Responsabilizar-se-á ern coordenar a operacionalizaçáo das

"o.p*co"i.r 
da Diretoria Administrativa e Financeira de números 18 a

'r -,,'dç

31.

I - Núcteo de Treinameoto e Desenvolvimento'

II - Núcleo de Atendimento ao Público'

I

ltP2



Diretoria de Trânsito
(DT")

l- Implantar as medidas da politica nacional de trânsito e do programa nacional de

trânsito

Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas

atribúções.

Administrar o sistema de sinalização, dispesitivos e equipamentos de controle

viário!

Gerenciar re:recução de operações especiais.

Efetuar campaohas eiluoativas.

Piomover ações coordeúdas nas escolas e pré-escolas'

Promover o fuuçionamento cia escold de trânsito,

homover e participar de projetos e programas de edricagão e segurança de

:ârsito de acordo com as direttizes estabelecidas pelo CONTRÂN'

cohar dados estatisticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e

trs causas.

ver a formação de condutores.

ver reuaiôes, debates, palestras e cursos junto as entidades

da comunidade.

pessoal de operação'

Competêicias:



Coordenadoria Operacional de Trânsito.

Responiabilizar-se-á em coordenar a operacionalização das competências

da Diretoria de Trânsito de números 0l e 02.

I - Núcleo de Cadastro e Fiscalização.

circulaçâo.

Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos por

veículos axtomotores ou pelâ sua carga.

Elaborar e acompaúar escala de serviço da Iiscalização'

Registrar, licenciar e conceder autorização a ciclomotores, veículos de

tração e propulsão humana e de tração animal.

Execúar a frscalizaçá.r de trânsito, autuar e aplicar as medidas

-administrativas cábíveis por inÊações de oirculação, estacionaiuentos e

paradas, excessos de pesá, obÍa§ ou eveotos que possam perturbar a liwe

Executar o policiamento de trânsito'

-Núcleo de Processamento e Controte de Multas'

Itocessar, conlrolar e destinar as multas previstas no CNT'



Área III - Núcleo de Operação de Trânsito.

- Implantar, maater e operar o sistema de estaoionamento rotativo pago nas

üas.

Operar o'bânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o

desenvolümento da crculação e da segurança de ciclistas.

Controlar a apreensão e guarda de voiculos.

Vistoriar veiculos que necessitam de autorização especial para &aqsitar e

estabelscer os requisitos téenicos a serem observados para a sirculação

desses veíoulos.

Coordenaf,oria de Sinalização e Operações Especiais.

Responsabilizar-se-á em coordenar a operacionalização

competências da Diretoria de Trânsito de números 03 e 04'
das

Coordenadoria de Educação.

ü - Núcleo Operacional de Educação no Trânsito'

- Responsabilüar-se-á em coordenar a operacionalização das

competências da Diretoria de Trânsito de números A5 a 12'

l- Núcleo de Projetos e Programas de Educação e Segurança ao

Trânsito.

I



deT
PTP)

1, Inspecionar a programação das ordens de serviço pâra as empresas.
:

2. Supervisionar as atividades de operação.

3. Administrar o oadâsto e estatística dos sewiços da operação.

4. Gerenciar o processamento e conffole dos autos de infração, multas e taxas.

5- Administrar a execução de vistsria e fscalização.

6. Orientar a c.glet4 de dados operacionais.

?- Supervisionar o registro de ocorrências.

irspecionar a correção das irregularidades apre§eotadas.

Supervisionar a atualização do cadastro de veículos e condutores'

a instrução de Érocessos referertes a prorrogaçâo, renovaçâo,

lspensão, traasferênc ia ou exiinçáo de concessões, permissões e autorizações'

iar a e4pedição de documeotos:

Âlvarás, atestados, ceÍidões, etc'.

cionar levastamento semestral da vida útil da frota de tixis'

isionar a aplicação de penalidades aos permissionários, observando a

vigente.

a organização e execução de blitz em conjunto, com fueas

Competêucias:



) '4.

01. Coordenadoria de Programaçâo e Operação de Ônibus.

Atribuicôes:

Respoasúilizar-se-á em coordenar a opelacionalização das

competências da Diretoria de Transportes Público de 01 a 08.

irea I - Núcleo de Controle Operacioaal.

âtribuicões: í'

- Programar as ordens de serviço para as empresas.

Acompanhar a operação.

Mantçr cadasto e estatística doi serviços da operação'

Processar e conüolar os autos de inftação e multas

Executar vistorias.

Coietar dados operacionais.

Regisrar ocorrências.

Eiaborar e acompaúar escala de serviço da fiscalizaçâo'

Emitir autos de infração'

Veri§car a correção das inegularidades apresentadas'

h*r ,, - Núcleo de Fiscatização

Früuicoes:



02. Coordenadoria de Programação e Operação de Táxis.

Responsabilizar-se-á em coordenar a operacionalízação das

compotêaoias da Diretoria de Transpories Público de 04 a 14.

I - Núcleo tle Controle Operacional.

Manter atualizado o cadastro de veícüos e coqdutores.

hstruir processos'referentes a prorrogagâo, renovação, suspensão,

úansferência ou extinção de concessões, permissões e autorizações'

Expedir documeotos : alvarás, ate§tado§, certidões, etc

Proceder levaatamentir semestral da üda üti1 da frota de táxi'

Processar e controlar os autos de infrações, multas e tâxas'

Aplicar penalidaded aos

ügente.
permissionários, observando a legislação

II - Núcleo de Fiscalização'

Executar vistoria e hscalização de veíoulos'

Orgadzar e executar biitz em conjunto com áreas competentes

Emitü atrtos de infração.

Etabeai e acompaú:r sscala de serviço da fiscalização



DE,MONSTRATIVO DOS CARGOS COÜIIS§IONADOS

QUÀNTIDADEDENOMINAÇÃO SÍMBOLOORDEM

0lCCE 1SUPERINTENDENTE

04LLl:.IDIRETOR

10CCE 3

02CC?AS§ISTENTE DE SECRETARIO I

COORDENADOR

!-
19cc2cHEFqDENUCLEOI

i

03cc3ASSESSORt
i

ilCC]AUXLIAR DE SERVIÇOS ESPECIfl S

2lCC4

02CC5

ItCC7

ASSISTENTE DE GAEX'{ETE i

ENCARREGADODE SEÇAO

AI»«LIAR DE GABI}iATE I

0tAUXILIÀRDE GAB}IETE II

07CC iOENCARREGADO DE SERVIÇO II
l

89

i

i

I

I

I

I

I

I

I
I

CC8



TTVO DO§ CARGOS COMISSIONADO§

[)ononrinrtçr1o Símbolo

Str crintsndontc
r[) iÍ0tor

Coc> enarlor

^ssistenie 
dÍ: Seeretário I

Total

Quantidade de Cargos Valor Unitário
R$

Valor Total
RS

Ocupados Vagos Totel

CCEI 01 0l I.200,00 1.200,00

CCE2 04 04 840,00 3.360,00

CCE3 08 10 499,rc 4.991,60

ccz a2 02 249,s7 499,14

Chel'e Je Núclço cc2
0l

05 lo 249,57_ 4.7A1,83

Assessor

Aux. de Serviços Especiais
cc3 n, 03 r6UL 50i,63

CC3 l1 1l 167 21 _-1-§1e-,:.1_
3.204,59

Assistente de Gabinete I CC4
02

L) 139 3

02 rt§Jz 232,24
Encan egado cle Seção CC5

80,q1 887,04Auxiliar de Gabinete I CC7 11 11

Auxiliar de Gabinete II CC8 0l 01 67,.20 67,20

Encarre de Servi II ccl0 0z 02 4ç,67 93,34

80 09 89 zt.6l1 ,92

E:--

I

I

,

02

14

I

I



COMPARÂTIVO DE CARGOS EivI COMISSÂO

Situação PropostaSituação Atual

Quantidade. SímboloQuantidade §íinbolo Denominaçãoitlaçâo

ccErSuporintendente 01ltg 01
04 CCEz03

CCEl
CCEz Diretor

l0 ccE3caz Coordenador
'aíemento

a1
cc202ccz Àssistente de Secr€táÍio I:cial 0t
ccz19Chefe de Nücleo04 CC3

03 cc3Àssessorl3 CC3sao
cc3l1CC4 Aux. Serviços Especiais08r
cc4L)Assistente d€ Gabinete Icc4:t 081ête I
cc502Encarregado de S ino_cc1lEte II 04
cc?11CC? Aux. de Gabinete I037O
cc801Aux de Gabinete IIcc1a2çoI
cc1002CC8 Enc. de Serviço tr01;O IL

cc10a2;o Itr
Eí:E')0lecial

8958nl

l

3{c



edâdo de SeÍgipe

PREFEITURA MLN{ICIPAL DE ARACA]U
SupeÍintcDdêrciâ Mmicipl de Transports e Trâí§ito

Secretiiria e por todos os membros

é ?.ce-"'-

ATÀ DA g2." RETJNIÃO ORDtr'IÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÀO
SIIPERINIENDÊNCIA MUMCIPAL
TRANSPORTES E TEÂNSTTO

DO
DA
DE

F.B. ALYES

SÉRGIO BÀRRETO
PRES

DÂ §ILVA

DOS SANTO§ D3 LIMA
o

a.

ROSA MOÀI-TtrIRO 0

JO§É

havendo a úât8Í, o



JO§ú A GUS

Estâdo de Sergipe

PREFEITLIRA MUMCIPAL DE ÀRÀCAJU
SupeÍintcrdênciâ Mmicipql de Tran6loÍes e Trâísiro

J-lr., calqs

ATÀ DA 92: REUNIÃo ,onPnqÁau.
coNsELHo DE a»unnsrneçÃo
supenr§-rrNpÊNcn MUNICIPAL
TRÀ}ISPORTES E TRÀNSITO

DO
DÁ
DE

Aos guatorze dias do mês de janeiro do ano de hum mil, novecentos e noventa e oito, às

nove horas, na sale de reunião da superintendência Municipal de Transportcs e

TÍânsito-SúfT, localizada à Rua "G', n.o 200 - Distrito Industrial de fuacdu-DlA
realizou-se a nonagésima Segunda reunião do Conselho de Administração da SMTT,

presidida peto Sr. 
-SÉpGIO gARRB1O DE MELO, Secretário Municipal de Govemo

iru t utoi da seguinte pauta: a) Lcitura da Ata anterior; b) Refereodar a Alteração do

to*e e da írnalidade 
- 

da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos; c)

Àprovar o Novo Regulamento do Passe Escolar; d) O que Omrrer' Na preer*e

reunião estiveram pr;sentes os seguintes Conselheiros: JOSE DE OLMIRÂ
GUIMÀRÃES, §uperintendente da sMTT, JOSÉ AUGUSTO §AMA DA SiLVÀ

secretário Muricipal de Finanças, FRANCISCO ANTOMO-FREITAS BENDOCCHI

.C.LVES, PresidenL da EMSURB, TÍDENÀL FRÂNCISCO DOS SANTOS, VCTCAdOT,

RosA ÁMÉLIA MONTEIRO CARVALHO, repre§sntante dos servidores da SMfi e

ROBERTO BISPO DE LIMA, Presidente da EMURB. Drndo início âos trúâihos, o

Presidente solicitou a leihrra dâ ata anterior e a seguir passou paÍâ o item "b" da

;;;;çã., tendo solicitado do Conselheiro ÍOSE GUtr\'ÍÁRAES quo fizesse

esclarecimentos sobre a referenda da alteração do nome e da ffnalidade da SMTU, este

explicou as necessidades das referidas âlteÍaçõe§ acima mencionadas são devidas às

novas arribuições origiuadas pela Lei Federal n-u 9.503, de 23 de setembro de 1997, que

institui o Côdigo Biasileiro de Trânsito" razão pelo qual a Câmara de Vereadores

apÍovou e ,*Jono, a Lei n.o 2.576198, de 07 de janeiro de 1998, bem como foi

explicitado pelo mesmo que devido a,Lei n.o 2.577 , de 07 de janeiro de 1998 e oom-a

criação da Região Metroiolitana de Aracaju, através da Lei Complementar n."_02J, de

Zg áe dezembro de 1995, loi necessàio uma nova redação ao Regulamerrto _do Passe

Escolar e após os devidos dados foi submetido a votação deüdamente aprovada.

O Presidente a prescnça dos Conselheiros- N havendo a trúar, o
Presidente erperrou a reunião, que vai lavrada e assinada mrm

Secretária e por todos os membros

é=Ç' Z.eç'"."
SÉRGTOBABRETO
PRESID

Jo§É

DÀSü,VA FRANCISCO

DOS SANTOS

,/ o

F.B. ÀLVES

DELIMA

IIOSA MONTTIRl}



17. Supervisionar a emissâo e conferêtcia de documentos referentes a despesas,

observando a diEponibilidade de-saldo.

l8.Orientação e acompaúamento de Passes Lspeciais

lg.Treinar e oapacitar pessoal interno.

20.Acompaúar a admissão e permanência de estagiários.

2I.Adminisfar os serviços médico - odontológico.

22.Executar programas e pmjetos em conjunto com Outras coordenadorias.

23.Efetuar ações voltadas para a melhoria funcional e orgauizacional'

24PromOver e executar euÍsos e treinamentos para operadores, taxistas,

condutores ile traasporte escolar, carroç.§, ciclomotores e etc"

Jmplaatar e tnanter ProgÍama de medicina ao trabalho'

Sfehrar servigos de recepção e triagem.

Segistar reivindioações, reclamações e sugestões de usuários e encamiúar aos

núcleos competeutes.

o bauco de dados com informações referertes a tansportes e üân}ito'

a central 158.
,I

e acompaúar as entidades representativas da comunrãade'

o serviço de Passe Escolar.

€oord enadoria Administrativa.

Respoasabilizar-se-á em coordenar a operacioaalização das

cmpetêocias da Dúetoria Adminis&aüva e Finanoeira de números 01 a
l-rç


