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LEI Nº 3.300, DE 27 DE JUNHO DE 2018. 

 

ALTERA OS ARTS. 2º, 3º, 7º E ANEXO DA 

LEI 3.299 DE 08 DE MAIO DE 2018, QUE 

CRIOU A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

URBANA - SEMINF.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA, Estado do Pará, faço saber que a 

Câmara Municipal estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º – O Art. 2ª da Lei 3.299/2018 passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 2º - O Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, o 

Departamento de Transporte Público, o Departamento de Limpeza 

Pública – DLP, o Departamento de Iluminação Pública – DIP e a 

Coordenadoria de Saneamento de Altamira – COSALT pertencerão 

à SEMINF, que terá a seguinte estrutura administrativa: 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

1. Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN. 

1.1 Divisão de Trânsito;  

1.2 Divisão de Operação, Fiscalização e Engenharia de Tráfego; 

1.3 Divisão de Educação para o Trânsito. 

2. Departamento de Transporte Público. 

3. Departamento de Limpeza Pública. 

4. Departamento de Iluminação Pública. 

5. Coordenadoria de Saneamento de Altamira – COSALT 

5.1 Divisão de Administração e Finanças; 

5.2 Divisão de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

 

Art. 2º - O Art. 3º da Lei 3.299/2018 passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 3º - São atribuições da SEMINF, dentre outras: 

I – Coordenar, programar e executar a política nacional de 

transporte público do Município; 

II – Disciplinar, conceder, operar e fiscalizar os serviços de 

transporte público de passageiros em geral no âmbito do 

Município; 

III – Fiscalizar segundo os parâmetros definidos, as operações e a 

exploração do transporte público de passageiros por ônibus, por 

táxi e por transportes especiais, promovendo as correções, 

aplicando as penalidades regulamentares nas infrações; 
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IV – Atuar junto a órgãos públicos e privados no âmbito do 

Município, do Estado e da União, que atuem sobre os segmentos, 

que afetam o transito e o transporte público de passageiros, visando 

compatibilizar as ações de interesse comum no Município de 

Altamira; 

V -   Coordenar, monitorar, avaliar e executar a realização de obras 

públicas relacionadas a Sistema Viário Urbano e demais obras 

relacionadas à infraestrutura e mobilidade urbana; 

VI – Exercer todas as atividades ligadas à manutenção da limpeza 

na cidade como varredura, lavagem das ruas e coleta de lixo; 

VII – Coordenar o Setor de Transporte Público do município de 

Altamira/PA; 

VIII – Fiscalizar toda e qualquer obra na cidade que altere sua 

inércia; 

IX – Planejar, projetar, programar e fiscalizar a ampliação e 

remodelação da rede de iluminação pública; 

X – Atender aos serviços de manutenção e conservação da 

iluminação pública da Cidade; 

XI – Remover, suprimir e reinstalar equipamentos da rede de 

iluminação pública, quando de interesse próprio do órgão ou 

quando se caracterizar interesse público; 

XII – Prestar serviços e ações necessárias para o abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário e a drenagem das águas 

pluviais urbanas, além de outras atividades correlatas. 

 

Art. 3º - O Art. 7º da Lei 3.299/2018 passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 7º - O acervo patrimonial e o quadro de servidores do 

DEMUTRAN, Coordenação de Limpeza, Divisão de Transporte, 

Divisão de Iluminação Pública e COSALT, serão incorporados pela 

SEMINF. 

Parágrafo Único: As dotações orçamentárias vigentes, 

relacionadas aos órgãos incorporados pela SEMINF, serão 

remanejadas para a sua dotação específica. 

 

Art. 4º - Esta Lei e a Lei 3.299, de 08 de maio de 2018, entrarão em vigor na data de suas 

publicações, revogadas as disposições em contrário.  

 

 Gabinete do Prefeito, aos 27 dias do mês de junho de 2.018. 

 

____________________________ 

ENGº. DOMINGOS JUVENIL  

Prefeito Municipal de Altamira 


