
 

 

DECRETO nº 051/2022 - GAB/PMM DE, 25 DE JULHO DE 2022. 

 
 
 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARTÃO DE 

IDENTIDADE FUNCIONAL DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MUANÁ E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

EDER AZEVEDO MAGALHÃES,  Prefeito Municipal de Muaná, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, no artigo 92, IX da Lei Orgânica 

do Município. 

 
DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica instituído o Cartão de Identidade Funcional dos servidores ativos 

integrantes do Departamento de Trânsito e transporte do Município de Muaná. 

. 

Parágrafo único. O Cartão de Identidade Funcional servirá para identificação 

perante terceiros e acesso às dependências da administração direta e indireta 

municipal, não sendo necessária, a partir da edição deste Decreto, a emissão 

de crachá de identificação de forma segregada. 



 

Art. 2º. O Cartão de Identidade Funcional terá validade de 03 (três) anos, a 

partir da data da sua emissão, devendo ser renovado, por igual período. 

Art. 3º. O Cartão de Identidade Funcional será concedido aos Agentes do 

Departamento de Trânsito e Transporte Ativos, dela devendo constar as 

informações e características indicadas neste Decreto, confeccionados a partir 

do modelo contido no seu anexo único. 

Art. 4º. O Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC será o órgão responsável 

pela confecção, fornecimento, expedição, distribuição, controle e registro do 

Cartão de Identidade Funcional, bem como pelo seu recolhimento e/ou 

cancelamento sempre com a ciência e autorização do Secretário Municipal de 

Segurança. 

§1º. Será de competência do Prefeito ou do Secretário de Obras e Urbanismo - 

SEOTUR a assinatura do Cartão de Identidade Funcional. 

§2º. O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo designará um servidor 

efetivo para acompanhar e fiscalizar os procedimentos atinentes ao Cartão de 

Identidade Funcional, visando o cumprimento das disposições fixadas por este 

Decreto. 

Art.5º. O Cartão de Identidade Funcional constitui-se de impresso específico, 

confeccionado em papel moeda ou similar, com fundo de segurança no anverso 

e verso contendo as dimensões de 185 mm X 65 mm, na cor azul, em duas faces 

“A” e “B”, em tudo observado o padrão do modelo constante do anexo único, 

parte integrante deste Decreto. 



 

I- Na face “A”deverá ter: 

a) Foto digital 3X4, com fundo branco, tirada de uniforme e sem cobertura; 

b) Nome do guarda municipal portador; 

c) Graduação; 

d) Matrícula funcional; 

e) Data de emissão; 

f) Data de validade; 

g) Assinatura do Agente de Trânsito Municipal; 

h) Assinatura do prefeito 

 

II- Na face “B”deverá ter: 

a) Número do CPF/MF; 

b) Número do RG; 

c) Data e local de nascimento; 

d) Filiação; 

e) Tipo sanguíneo e fator RH; 



 

f) Impressão de polegar direito; 

g) Data de admissão no serviço público. 

 

Art. 6º. O Cartão de Identidade Funcional dos Agentes de Trânsito e transporte 

municipais serão necessariamente registrado em livro próprio, devendo ser 

entregue pessoalmente ao servidor, mediante assinatura, responsabilizando-se 

pela guarda e conservação do documento, sendo vedada a sua plastificação. 

Art. 7º. Para viabilizar a emissão do Cartão de Identidade Funcional o servidor 

deverá, quando solicitado comparecer ao SAC para registro fotográfico 

atualizado e para prestar informações adicionais. 

Parágrafo único. O servidor deverá apresentar o Cartão de Identidade 

Funcional quando solicitado pelas autoridades públicas, devendo comunicar de 

imediato o seu extravio, dano, furto ou roubo. 

Art. 8º. A expedição da 2ª via do Cartão de Identidade Funcional ocorrerá nos 

seguintes casos: 

I- Extravio, furto, roubo ou dano; 

II- Mudança de sinais característicos ou de dados por condição 

identificada; 

III- Mudança de situação funcional; 

IV- Perda de validade. 

    



 

§1º. Nos casos previstos no inciso I, do art. 8º desse Decreto, a expedição da 2ª 

via do Cartão de Identidade Funcional, dar-se-á através de pedido protocolado 

pelo servidor. Acompanhado de cópia de Boletim de Ocorrência Policial, 

cabendo ao portador o ônus da emissão de nova via, salvo por motivo 

plenamente justificado, em decorrência do serviço ou força maior, quando não 

arcará com os custos da emissão de novo documento. 

§2º. Para os demais casos previstos nos incisos II, III e IV do art. 8º, a entrega da 

2ª via do Cartão de Identidade Funcional, fica condicionada à devolução da 

anterior, que será arquivada junto aos assentamentos funcionais do servidor. 

§3º. Recuperado o Cartão de Identidade Funcional extraviado, este será 

encaminhado ao Diretor do Departamento de Trânsito e Trasporte para ser 

inutilizado, após procedimento de registro. 

Art. 9º. Em se tratando de novos servidores o Cartão de Identidade Funcional 

será expedido e entregue somente após a investidura no cargo. 

Art. 10. O uso indevido do Cartão de Identidade Funcional ou em desacordo com 

as distribuições deste Decreto ensejará a abertura de sindicância ou processo 

administrativo disciplinar para apuração de responsabilidades e aplicação das 

penalidades cabíveis. 

Atr. 11. É vedada a reprodução, sob qualquer forma, do Cartão de Identidade 

Funcional. 

Art. 12. O Cartão de Identidade Funcional será recolhido nos casos de: 



 

I- Proibições de uso previstas na legislação federal, estadual e 

municipal; 

II- Demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria. 

Parágrafo único. A não devolução poderá implicar em responsabilização 

administrativa, penal e cível, nos termos da lei. 

Art. 13. Os casos omissos serão solucionados pelo Departamento de Trânsito e 

transporte de Muaná. 

Art. 14. As despesas decorrentes deste Decreto serão satisfeitas à conta de 

recursos próprios da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 

suplementados se necessário. 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, registre-se e Cumpra-se. 
 

Muaná-PA, 25 de julho de 2022. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


