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EDITAL DE RETIFICAÇÃO I 

A Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de 

Retificação:  

1) ONDE SE LÊ:  

No Anexo II – Conteúdo Programático:  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988 (art. 1º ao 4º); Art. 5º e art. 144 da Constituição Federal de 
1988. Lei 9503 de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, e suas atualizações publicadas até 5 de 
julho de 2011; Sinalização de Regulamentação, Sinalização de Advertência, gestos de agentes da autoridade de 
trânsito, sinais de apito; Resolução nº 14 de 06/02/98, Resolução nº 43 de 21/05/98, Resolução nº 46 de 21/05/98, 
Resolução nº 87 de 04/05/99, Resolução nº 110 de 24/02/00, Resolução n° 136 de 02/04/02, Resolução 203 de 
29/09/06, Resolução nº 205 de 20/10/06, Resolução nº 228 de 02/03/07, Resolução nº 259 de 30/11/07, Resolução 
nº 277 de 28/05/08, Resolução nº 279 de 28/05/08. Leis municipais: 14/2014; 15/2014 e 16/2014. 

2) LEIA-SE:  

No Anexo II – Conteúdo Programático:  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Conceitos de mobilidade e acessibilidade. Trânsito, meios de transporte, cidadania e qualidade de vida. A cidade, o 
transporte o trânsito – evolução dos sistemas de trânsito das cidades; a urbanização e o trânsito. Polos geradores de 
tráfego; a relação entre o uso do solo urbano o transporte e o trânsito. Os problemas do tráfego nas cidades. O 
planejamento do trânsito urbano e sua relação com o transporte público. A gestão do trânsito urbano – formas de 
atuação do Poder Público; finalidades e competências do órgão ou entidade gestora de trânsito do município; 
estruturação do órgão ou entidade gestora; regulamentação; programação; projeto; fiscalização; controle e 
avaliação do tráfego urbano. Qualidade eficiência e segurança do trânsito. Sistema de informação para usuários do 
trânsito. Avaliação de planos e projetos de trânsito. Moderação do tráfego. Gerenciamento da mobilidade. 
Administração, controle, operação e fiscalização dos estacionamentos públicos. O trânsito de pedestres e veículos 
não motorizados. Condução de escolares. Mecanismos de controle de velocidade e de invasão de sinal. Notificação e 
autuação dos infratores. Defesa prévia e recursos de multas. Aplicação de medidas administrativas. Crimes de 
trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito. Atribuições e competências dos órgãos e entidades gestoras do trânsito. 
Registro e licenciamento de veículos. Sinalização de trânsito e regras gerais de circulação. Planos de segurança e 
educação para o trânsito. Controles de interseções. Semáforos e dispositivos de controle de trânsito. Correções e 
obras no sistema viário e implantação de canalização de tráfego. Programas de restrição à circulação de veículos. 
Carga e descarga e estacionamento de veículos especiais. Implementação de medidas para facilitar o trânsito de 
pessoas com deficiência. Constituição Federal. Lei nº 9503 de 23/09/1997 – Código de Trânsito Brasileiro CTB. 
Resoluções e portarias do CONTRAN (atualizações recentes). Lei Municipal 130/2014. Atribuições, deveres e 
competências do Fiscal de transporte e transito urbano no exercício da função. Princípios da Direção Defensiva.  

 

29 de abril de 2016. 
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