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DECRETO N° 065, DE 09 DE MAIO DE 2017 

Aprova Regimento Interno do 

Departamento Municipal de 

Transporte e Trânsito na 

forma que se declara. 

 

O Prefeito do Município de Anapu, Aelton Fonseca Silva, 

no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando, o inteiro teor da Lei Municipal n.º 167, de 28 

de junho de 2010, que criou na estrutura administrativa da 

prefeitura Municipal de Anapu, o Departamento Municipal de 

Transporte e Trânsito - DEMUTRAN; 

Considerando que o Departamento Municipal de Transporte e 

Trânsito de Anapu – DEMUTRAN necessita de um ordenamento 

jurídico que garanta a organização da prestação do serviço 

público de transporte coletivo e individual passageiros, com 

observância da legislação federal, estadual e municipal e 

fiscalização do trânsito no âmbito municipal. 

Considerando ainda, o disposto no art. 24 da Lei Federal n.º 

9.503/97, que regulamentou o (Código de Trânsito Brasileiro), 

e estabeleceu a municipalização do trânsito. 

DECRETA: 

ART. 1.°. Fica aprovado o Regimento Interno do Departamento 

Municipal de Transporte e Trânsito de Anapu- DEMUTRAN, na 

forma descrita no Anexo Único deste Decreto. 

ART. 2.°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, 

especialmente os Decretos nº 72/2013 e 647/14. 

 

Gabinete do Prefeito, aos nove dias do mês de maio de 2017. 

 

 

 

AELTON FONSECA SILVA 

Prefeito Municipal de Anapu 
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ANEXO ÚNICO 

REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 

TRÂNSITO DE ANAPU - DEMUTRAN 

ART. 1o. O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 

DE ANAPU - DEMUTRAN é um órgão vinculado ao gabinete do 

prefeito, na forma do art. 1o da Lei Municipal n.º 167, de 

28 de junho de 2010, e será regido por esse instrumento, pela 

Lei Federal n.º 9.503/97 e demais normas afins. 

ART. 2o. O DEMUTRAN tem sede e foro jurídico na cidade de 

Anapu, Estado do Pará, na Avenida Getúlio Vargas nº 170, 

bairro Centro. 

ART. 3o. O prazo de duração do DEMUTRAN é indeterminando. 

ART. 4°. Este regimento tem por finalidade a especificação, 

o planejamento, a coordenação, direção, execução, controle e 

a avaliação das atividades inerentes ao transporte público 

de passageiros no Município de Anapu. 

ART. 5o. Observadas as restrições legais pertinentes, é 

assegurado ao DEMUTRAN autonomia para administrar o seu 

patrimônio e dirigir a execução dos seus serviços, com 

pessoal e organização próprios. 

ART.6°. A organização da prestação do serviço público de 

transporte coletivo e individual de passageiros será de 

exclusividade do DEMUTRAN, conforme se infere da Lei 

Municipal n.º 167 / 2010 que o criou. 

ART.7°. O DEMUTRAN poderá terceirizar através de Convênios 

de Cooperação Técnica com órgão e/ou repartições públicas do 

Estado, a fiscalização e orientação do transporte e trânsito 

sob sua competência. 
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TÍTULO II 

DOS RECURSOS E RECEITAS 

 

ART.8°. Constituem-se recursos próprios do DEMUTRAN: 

 

I. As receitas da organização e prestação direta ou 

indireta do serviço de transporte público de 

passageiros; 

II. O produto da administração ou prestação de serviços a 

terceiros; 

III. O resultado de eventuais operações de fiscalização; 

IV. O fundo municipal destinado à aquisição da frota 

pública; 

V. O produto da arrecadação de tributos e multas previstos 

em Lei; 

VI. O produto arrecadado com a cobrança de preços públicos 

de sua competência; 

VII. As dotações orçamentárias recebidas do Governo Estadual 

e entidades. 

 

TÍTULO III 

 DA ADMINISTRAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

 

ART.9º. O DEMUTRAN será administrado de acordo com a seguinte 

estrutura organizacional: 

I. DIRETORIA DE TRÂNSITO  

II. DIVISÃO DE CONTROLE E PROCESSAMENTO DE MULTAS E RECURSOS 

III. DIVISÃO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO; 

IV. DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO; 

V. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, CONTROLE E ANÁLISE 

DE DADOS ESTATÍSTICOS;  

VI. DIVISÃO DE TRANSPORTE. 

ART. 10. Compete ao Diretor do DEMUTRAN 

I. Planejar, organizar e direcionar todas as ações 

possíveis, com o intuito de garantir o direito ao 

trânsito seguro; 

II. Priorizar a defesa da vida e a preservação da saúde e 

do meio-ambiente; 

III. Estabelecer diretrizes para o policiamento ostensivo do 

trânsito; 
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IV. Implantar a política e o programa nacional de trânsito; 

V. Promover / participar de projetos e programas de 

educação e segurança do trânsito; 

VI. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas do 

trânsito e demais normas previstas na lei federal 

9.503/97(CTB) e legislação complementar. 

 

ART. 11. Compete à Divisão de Controle e Processamento de 

Multas e Recursos 

 

I. Gerenciar todos os atos administrativos inerentes aos 

Autos de Infração de Trânsito; 

II. Elaborar blocos numerados de Autos de Infração de 

Trânsito próprios, conforme o estabelecido na portaria 

nº 59 de 25 de outubro de 2007, controlando a sua 

distribuição para os agentes de trânsito credenciados; 

III. Receber e organizar os Autos lavrados por data, 24 horas 

após as respectivas lavraturas. 

IV. Promover e acompanhar todo o cadastramento e 

processamento dos Autos de Infração de trânsito, bem 

como das Defesas das Autuações, dos Recursos de Multas 

e das Penalidades de advertência por escrito, colocando-

os em julgamento e registrando no sistema informatizado 

Sistransito do DETRAN os respectivos resultados das 

análises. 

V.  Analisar e registrar as indicações de condutor 

infrator, verificando a conformidade com o parágrafo § 

7º e 8º do art. 257 do CTB; e art. 5º da resolução nº 

619/16 do CONTRAN. 

VI. Realizar atendimento ao público, prestando informações 

e orientações; 

VII. Prestar informações sobre multas de trânsito, defesas e 

recursos, bem como expedir documentos para fins 

específicos; 

VIII. Promover a Publicação no Diário Oficial do Município; 

dos Editais das notificações da Autuação e Notificações 

de penalidades de Multas, abrindo prazo para a defesa 

prévia e recursos de multas, conforme disposto no art. 

13 da resolução 619/2016. 

IX.   Manter arquivada e organizada toda a documentação 

correlata. 
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X. Fornecer ao Diretor do Departamento sempre que por ele 

for solicitado, relatório das atividades desenvolvidas 

pelo setor. 

XI. Executar outras atribuições correlatas, conforme 

determinação superior. 

ART.11. Compete à Divisão de Operação e Fiscalização de 

Trânsito: 

I. Fiscalizar o trabalho desenvolvido pelos agentes de 

trânsito, expedindo para a autoridade de trânsito, 

relatório mensal sobre essa atividade; 

II. Sugerir à autoridade de trânsito o remanejamento do 

agente, bem como o seu descredenciamento junto ao órgão 

conveniado, sempre que for constatado o desvio de 

comportamento daquele servidor público; 

III. Proceder a rondas diurnas e/ou noturnas bem assim em 

fins de semana sempre que se fizer necessário; 

IV. Operacionalizar inversões provisórias ou emergenciais 

de mão do sistema viário do Município de Anapu, através 

de Notas de Serviço; 

V. Instalar e gerenciar parque de retenção e apreensão de 

veículos, dispondo-o dos elementos necessários do 

patrimônio ali recolhido. 

VI. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 

bem como, os dispositivos e equipamentos de controle 

viário. 

VII. Executar outras atribuições correlatas, conforme 

determinação superior. 

 

ART.12. Compete à Divisão de Engenharia de Tráfego: 

I. Elaboração e/ou aprovação de projetos de trânsito para 

o município; 

II. Coleta e análise de dados estatísticos sobre projetos 

físicos, a serem implantados no município, que venham a 

gerar fluxos de veículos e pessoas, bem como, de demanda 

para estacionamentos. 

III. Proceder estudos sobre segurança da circulação de 

veículos e pedestres; 

IV. Controle e aplicação de penalidades em obras físicas que 

venham a interferir na circulação de veículos e 

pedestres; 
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V. Instalar e manter, após projetos de trabalho de campo, 

a sinalização gráfica horizontal e vertical, bem como, 

a sinalização semafórica. 

VI. Executar outras atribuições correlatas, conforme 

determinação superior. 

ART.13. Compete à Divisão de Educação para o Trânsito, 

controle e análise de dados estatísticos. 

I. Planejar e adotar medidas para a redução de acidentes 

de trânsito; 

II. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre 

acidentes de trânsito e suas causas; 

III. Manter e operacionalizar a Escola Pública de Trânsito 

(art. 74 do CTB); 

IV. Proceder estudos acerca dos malefícios dos ruídos e 

poluentes no trânsito e desenvolver campanhas sobre o 

tema; 

V. Desenvolver estudos e campanhas sobre a importância da 

preservação do meio- ambiente no trânsito; 

VI. Integrar-se às campanhas municipais, estaduais e 

federais que tenham como tema a educação no trânsito, e 

ainda com especificidade desenvolver o programa a nível 

municipal na Semana Nacional Trânsito. 

VII. Executar outras atribuições correlatas, conforme 

determinação superior. 

ART.14. Compete à Divisão de Transporte: 

I. Controle, regulamentação, licenciamento e fiscalização 

do serviço de taxi; 

II. Regulamentação, fiscalização, licenciamento e cadastro 

referentes prestação dos serviços de transporte coletivo 

e individual de passageiros no município;  

III. Regulamentação, controle, cadastro e emissão de 

carteiras de meia-passagem, bem como, das gratuidades 

legais; 

IV. Controle, fiscalização, cadastro e licenciamento de 

veículos tipo, alternativo, categoria carga; 

V. Análise de pedidos de permissão para a exploração do 

serviço de transporte coletivo e individual de 

passageiros no âmbito do município de Anapu. 
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VI. Controle, regulamentação e fiscalização da distribuição 

de veículos na modalidade aluguel (taxi e moto taxi) nos 

pontos fixos ou rotativos; 

VII. Análise e viabilidade dos itinerários de linhas 

regulares de ônibus, emitindo parecer técnico sobre as 

mesmas, bem como, as minutas das Ordens de Serviços para 

sua operacionalização; 

VIII. Controlar, vistoriar e fiscalizar os veículos das frotas 

das empresas operadoras, atentando para a vida útil das 

unidades veículo-motoras pertencente às empresas de 

transporte coletivo, suas condições de trafegabilidade, 

segurança, higiene e bem - estar do usuário; 

IX. Analisar e liberar após parecer técnico as requisições 

de permissionários para a isenção de lPI; 

X. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 

específicas do transporte. Parágrafo único. Todos os 

serviços e operações desenvolvidos pelas Divisões serão 

coordenados pelo Diretor do Departamento Municipal de 

Transporte e Trânsito-DEMUTRAN, a quem compete às 

decisões finais sobre quaisquer assuntos da alçada do 

órgão executivo municipal de trânsito, sempre com a 

oitiva do prefeito. 

Art. 15. Compete ao Agente de Trânsito:  

I - lavrar auto de infração de competência do Município, 

conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, leis e 

resoluções concernentes; 

II - adotar as medidas administrativas de sua competência;  

III - zelar pelos talonários de autos de infração de 

trânsito municipais, como impresso e documento público, 

sendo responsável pela sua guarda;  

IV - entregar os autos confeccionados no prazo determinado 

pelo DEMUTRAN, inclusive, os anulados e inutilizados por 

qualquer razão;  

V - manter-se atualizado, das normas, resoluções e 

diretrizes de trânsito.  

§ 1º A partir de sua nomeação ou designação, o Agente de 

Trânsito, entra no exercício regular do Poder de Polícia 
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de Trânsito, nos termos do inciso VI do art. 24 do Código 

de Trânsito Brasileiro 

§ 2º O DEMUTRAN organizará e ministrará o treinamento de 

Agentes de Trânsito. 

TÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

ART.16. O efetivo oriundo da Policia Militar do Estado do 

Pará, admitido através de Convênio para a execução, não terá 

vínculo empregatício nenhum com o município, isentando-se 

este, desde já, das obrigações decorrentes das legislações 

trabalhistas, providenciaria e fiscal, bem como, das 

responsabilidades por seguros de acidentes pessoais, que 

tenham como causa direta o desempenho dos agentes, no 

exercício das funções que lhes forem delegadas. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

ART.17. O DEMUTRAN somente poderá empregar os seus recursos 

humanos, materiais, técnicos e financeiros nos objetivos 

específicos do Departamento. 

ART. 18. Os recursos humanos serão regidos pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Anapu, bem como, pela 

legislação trabalhista em vigor, quando couber. 

ART. 19. Os cargos criados em função da instituição do 

Departamento Municipal de Transporte e Trânsito - DEMUTRAN 

serão providos por profissionais da área de transporte e 

trânsito, por designação do Prefeito Municipal e enquadrado 

no Plano de Cargos e Salários do Município. 

ART. 20. O DEMUTRAN poderá, a qualquer tempo, e de acordo 

com a sua necessidade, solicitar, a título de colaboração, 

às entidades do Estado e/ou dos Municípios, o concurso de 

pessoal e administrativo, bem como a prestação de serviços 

pessoais, sem ônus para o Departamento. 

ART.21. E vedado a qualquer órgão da Administração, praticar 

atos de liberalidade à custa do DEMUTRAN e à sua revelia, os 

quais serão anulados e sua responsabilidade apurada através 

dos procedimentos administrativos pertinentes. 
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ART. 22 - Os servidores do Departamento Municipal de 

Transporte e Trânsito de Anapu - DEMUTRAN, da área 

operacional, terão garantia à gratuidade nos transportes 

coletivos, quando em serviço. 

Parágrafo único: Caberá ao Diretor do DEMUTRAN, providenciar a 

relação nominal dos servidores que gozarão do benefício deste 

artigo, dela dando ciência às empresas de transporte coletivo 

do Município. 

ART.23. Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo 

Diretor do Departamento de Transporte e Trânsito de Anapu — 

DEMUTRAN, e homologados pelo prefeito Municipal. 

 

 

Gabinete do Prefeito, aos nove dias do mês de maio de 2017. 

 

 

 

AELTON FONSECA SILVA 

Prefeito Municipal de Anapu 
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