
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Secretaria  Municipal  de  Administração 

 

 

PORTARIA Nº 003 DE 03 DE JANEIRO DE 2018 
 

Estabelece critérios de desconto em folha de pagamento 

de infrações de trânsito cometidas por condutores de 

veículos oficiais do Município de Januária. 

                         

O PREFEITO MUNICIPAL DE JANUÁRIA, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe 

confere o cargo, especialmente nos termos do Art. 67, VI, 91, I, a, da Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Nº 3.963 de 17 de maio de 2017 estabeleceu normas e procedimentos 

administrativos a serem adotados no que tange as infrações cometidas por condutores de veículos oficiais do 

Município de Januária; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios no que prevê o Art. 2º, § 4º, do mesmo Decreto; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Após as apurações dos valores das multas e notificações do condutor responsável, as mesmas serão 

descontadas da seguinte forma: 

 

a) - Valores até R$200,00 (duzentos reais) serão descontadas em parcela única; 

b) - Valores de R$200,01 (duzentos reais e um centavo) até R$1.000,00 (hum mil reais), serão 

parceladas em até 06 (seis) vezes, com parcela mínima de R$100,00 (cem reais) mensais; 

c) - Valores acima de R$1.000,01 (hum mil reais e um centavo) serão parceladas em até 12 (doze) vezes 

com parcela mínima de R$150,00 (cento e cinquenta reais) mensais; 

 

Art. 2º - Após o recebimento da notificação o condutor terá o prazo de 15 (quinze) dias para comparecer a 

Secretaria Municipal de Administração e assinar a Autorização de Desconto em Folha, (Anexo 1), sob pena de 

ser descontado automaticamente a partir da folha subsequente na forma prevista no Art. 1º desta portaria.  

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação. 

               

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA,  

03 de janeiro de 2018. 

                                               

 

MARCELO FÉLIX ALVES DE ARAÚJO                             ANDRÉ RODRIGUES ROCHA 

                          Prefeito Municipal                                                       Secretário Municipal de Administração 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

Secretaria  Municipal  de  Administração 

 

 

ANEXO  
 

Portaria nº 003 de 03 de Janeiro de 2018 
 
AUTORIZAÇÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

 
SERVIDOR: ___________________________________________________________________ ADMISSÃO: __________________ 

CARGO/FUNÇÃOPÚBLICA: ________________________________________________ MATRÍCULA: _____________________ 

SECRETARIA:      ________________________________________________      DEPTO/SEÇÃO:      __________________________________ 

HORÁRIO DE TRABALHO: __________________ às ______________________ TURNO: ________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ CPF Nº: _______________________________ 

  
2 – TIPO DE DESCONTO 

 

2.1) MULTA DE TRÂNSITO: SIM NÃO 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº: ________________________________ DATA: _________________ VALOR: R$___________________ 

VEÍCULO PLACA: _________________ MARCA: _______________ MODELO: _______________________ ANO: ____________ 

LOCAL: ___________________________________________________________________________________________________ 

RECURSO À JARI: NÃO SIM (Nº: ________________________________ DATA: _________________________________) 

PROVIMENTO DO RECURSO: SIM NÃO DATA PUBLICAÇÃO DECISÃO: _____________________ EDIÇÃO Nº: _______ 

 

3 - AUTORIZAÇÃO 

 
Fica AUTORIZADO, para os devidos fins, que será descontado em minha remuneração a ser paga no mês 

posterior à emissão do presente, o valor equivalente a R$ _______________________ 

(_____________________________________________________________________________________________), 

proveniente de aplicação de “multa de trânsito” (CAMPO 2.1), optando-se pela seguinte forma de desconto: 

valor integral; 

parcelamento ___________ 

 
Fica ainda AUTORIZADO que haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em caso de parcelamento 

anterior, sobre eventuais valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de desligamento desta Prefeitura 

Municipal. 

 

Por ser verdade, o presente será firmado em 03 (três) vias. 

 
 
Januária(MG), ______ / ______ / 2018. 
 
 

 
_____________________________________________________  

Assinatura do(a) servidor(a) por extenso 
 

 


