Por que integrar o Município ao
Sistema Nacional de Trânsito – SNT?
Em primeiro lugar, é de fundamental importância que a administração
pública municipal compreenda a dimensão do significado expresso na
palavra trânsito.
O trânsito também é o resultado da distribuição dos diversos tipos de uso
do solo das cidades e dos deslocamentos diários das pessoas.
Portanto, o trânsito não é um termo abstrato ou tampouco um fenômeno
relacionado apenas aos grandes centros urbanos. Todas as pessoas – em
todos os lugares e em todos os tempos – transitam.
Em pequenos vilarejos ou em grandes cidades, o trânsito está presente e se
reflete no ir e vir de sua gente: a pé, de bicicleta, de barco, de charrete, de
automóvel, de ônibus.
Compete às prefeituras municipais ― responsáveis pela organização e
prestação de serviços públicos de interesse local, bem como pela promoção
do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano ― tratar das questões relativas
ao trânsito do município.

Considera-se

Trânsito
“a utilização das vias
por pessoas,
veículos, animais,
isolados ou em
grupos, conduzidos
ou não, para fins de
circulação, parada,
estacionamento e
operação de carga
ou descarga.”
CTB, Art. 1º, § 1º

O município deve ficar ciente de que:
Artigo 1º, CTB:
§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever
dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a
estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as
medidas destinadas a assegurar esse direito.
§3º Os órgãos e entidade componentes do Sistema Nacional de
Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de
ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas,
projetos e serviços que garantem o exercício do direito do trânsito
seguro.

A administração pública municipal
precisa estar ciente de que:
Municipalizar o trânsito não é uma opção, mas uma obrigação legal;
 A municipalização é o processo legal, administrativo e técnico por
meio do qual o município assume integralmente a
responsabilidade pelos serviços relativos ao trânsito da cidade,
tratando de questões voltadas aos pedestres, à circulação, ao
estacionamento e à parada de veículos e animais, à
implementação eà manutenção de sinalização, entre outras;
 O trânsito acontece nas ruas, nas avenidas, nos logradouros, nos
caminhos, nas passagens, nas estradas e nas rodovias, nas praias
abertas à circulação pública, nas vias internas pertencentes a
condomínios, etc. O uso dessas vias deve ser regulamentado
pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre elas,
de acordo com as características locais;
 A integração do município ao SNT garante ao administrador as
condições de avaliar as necessidades e as expectativas da
população, uma vez que o município terá, sob sua jurisdição, uma
política de trânsito capaz de atender – de forma direta – às
demandas de segurança, de fluidez e de acessibilidade,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida;
 A partir da integração do município ao SNT, o administrador tem
maior facilidade para articular as ações de trânsito, transporte
coletivo e de carga, uso e ocupação do solo em favor de uma
cidade mais humana e acessível;

 A municipalização favorece a solução de problemas relacionados à
sinalização precária, aos estacionamentos em locais inapropriados,
à travessia de pedestres, às dimensões inadequadas de ruas e de
praças, etc., por meio de ações planejadas e conscientes, voltadas
ao bem dapopulação.
 A municipalização estreita as relações do município com os demais
órgãos ou entidades do SNT e com vários outros setores (o Poder
Judiciário, o Poder Legislativo, a imprensa, as organizações não
governamentais, etc.).
 Os municípios integrados há mais tempo estão podendo mensurar
resultados importantes na redução das mortes decorrentes de
acidentes de trânsito e consequente redução dos gastos
hospitalares.
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A integração do
município representa:

1.

A redução de problemas relativos ao trânsito já
existentes.

2.

A aproximação da administração municipal com a
população (cada vez mais ávida por participar dos
acontecimentos).

3.
4.

O respeito pela qualidadede vida dos moradores.

O fortalecimento da democracia e da cidadania do
trânsito brasileiro.

COMO INTEGRAR O MUNICÍPIO AO SISTEMA
NACIONAL DE TRÂNSITO – SNT?
O processo de integração do município ao SNT deve seguir algumas etapas
pré-definidas. Detalharemos as três principais:

1ªCriação
da estrutura
administrativa

Após definição da política de trânsito do município, é
o momento de criar o órgão ou entidade municipal de
trânsito.
Cada órgão ou entidade deve ser estruturado de
modo correspondente ao seu tamanho, a sua frota
veicular, a sua população, etc. Portanto, os
municípios menores não têm necessidade de montar
uma estrutura física especial para comportar o órgão
ou contratar um grupo numeroso de técnicos para
executar as ações previstas. O órgão pode funcionar
em uma secretaria ou departamento já existente,
criando uma divisão ou coordenação de trânsito,
um departamento, uma autarquia, de acordo com
as necessidades e interesse do prefeito. É
aconselhável, porém, que esteja integrado às
áreas de transporte de passageiros, de obras,
planejamento ou atividade urbana.
Se o município tiver condições, poderá criar uma
estrutura na administração indireta, como por
exemplo: uma autarquia relacionada a
transportes, obras, infraestrutura urbana,
desenvolvimento urbano. Também é possível
(re)adequar as estruturas da administração
direta: secretaria, departamento, coordenadoria,
divisão ou seção. Porém, o que importa,
realmente,
é
que
haja,
na
estrutura
administrativa
da
Prefeitura,
um
setor
encarregado especialmente de cuidar das questões
do trânsito municipal.

A estrutura técnica do órgão ou entidade executivo
municipal de trânsito é constituída por áreas de
atuação:





2ª Definição da
estrutura técnica

Engenharia de tráfego.
Fiscalização e operação de trânsito.
Educação de trânsito.
Coleta, controle e análise estatística de
trânsito.
 Junta Administrativa de Recursos de Infração
(JARI).
Por tratarem de temas específicos, é imprescindível
que sejam coordenadas/orientadas por áreas
técnicas. As equipes, no entanto, devem ser
dimensionadas segundo as características do
município.
Em um município menor, por exemplo, o
engenheiro ou arquiteto responsável pela
aprovação de projetos de edificações ou obras
pode ser capacitado ou estagiar em outro órgão ou
entidade municipal de trânsito, a fim de adquirir
conhecimentos acerca do CTB e seus anexos para
assumir a área de engenharia de trânsito.
Para que o município implemente seu corpo de
agentes civis municipais de trânsito é necessário
realizar um concurso público (seleção de pessoal
com perfil adequado à função de operação e
fiscalização); capacitar os aprovados (cursos e/ou
estágios); credenciar e designar os agentes de
operação e fiscalização por meio de portaria,
relacionando-os nominalmente. Vale ressaltar que
a Portaria nº 94, de 31/05/2017 (alterada pela
Portaria nº 150, de 29/01/2021), do DENATRAN,
instituiu o Curso de Agente de Trânsito.
Cabe lembrar que o órgão de trânsito do município
também pode celebrar CONVÊNIOS.

Para a constituição da JARI, o órgão ou entidade
municipal deve atentar ao disposto no CTB nos
artigos 16 e 17:

3ª Constituição da
JARI

Art. 16 - Junto a cada órgão ou entidade executivos
de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações – JARI,
que são órgãos colegiados responsáveis pelo
julgamento dos recursos interpostos contra
penalidades por eles impostas.
Parágrafo único. As JARI têm regimento
próprio, conforme disposto no inciso VI do art.
12, apoio administrativo e financeiro do órgão
ou entidade junto ao qual funcionem.
Art. 17 - Compete às JARI:
I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;
II - solicitar aos órgãos e entidades executivos
de trânsito e executivos rodoviários informações
complementares relativas aos
recursos,
objetivando uma melhor análise da situação
recorrida;
III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos
de trânsito e executivos rodoviários informações
sobre problemas observados nas autuações e
apontados em recursos, e que se repitam
sistematicamente.
A Resolução CONTRAN nº 357, de 02/08/2010
estabelece as diretrizes para a elaboração do
Regimento Interno das Juntas Administrativas de
Recursosde Infrações.
Resolução CONTRAN nº 811, de 15/12/2020,
estabelece os procedimentos para a Integração
dos municípios ao SNT.

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 811/2020
A Resolução CONTRAN nº 811, de 15 de dezembro de 2020 dispõe sobre a
integração dos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários
municipais ao Sistema Nacional de Trânsito e traz as diretrizes a serem
seguidas por todos os órgãos envolvidos.
É importante que o gestor municipal de trânsito a conheça em detalhes, isso
facilitará o seu trabalho!
Essa Resolução, entre outras publicações, podem ser encontradas na página
eletrônica do Governo Federal:
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/resolucoescontran

Existem três possíveis formas de organização administrativa a serem
efetivadas pelos Municípios para Integração ao Sistema Nacional de
Trânsito/SNT:

 integração DIRETA, por meio:
 de órgão ou entidade executivos de trânsito, via estrutura própria;
ou
 da prefeitura municipal.

 constituição de CONSÓRCIO com outros municípios da mesma
Unidade Federativa, mediante a criação de uma entidade executiva de
trânsito, com personalidade jurídica própria, em conformidade com a
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005; ou

 celebração de CONVÊNIO diretamente pela prefeitura municipal com
órgão ou entidade que integre o SNT, delegando total ou parcialmente
as atribuições do art. 24 do CTB, quando não houver órgão ou entidade
executivos de trânsito no respectivo município, em consonância com o
disposto no art. 333 do CTB.

Veremos a modalidade de INTEGAÇÃO
DIRETA do Município ao Sistema Nacional
de Trânsito - SNT

Os Municípios
são parte
integrantedo
Sistema
Nacional de
Trânsito–SNT.
Para tanto,
você já viu que
eles precisam
dispor de uma
estrutura
organizacional
mínima:

Estrutura
Organizacional Mínima

1ª
Engenharia
de Tráfego

2ª
Fiscalização de
Trânsito

4ª
Coleta,
controle e
análise
estatística
de trânsito

3ª
Educação
de
Trânsito

5ª
Junta
Administrativa de Recurso
de Infração –
JARI

O Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN
A Resolução CONTRAN nº 811, de
15 de dezembro de 2020
determina que o município
encaminhe
ao
respectivo
Conselho Estadual de Trânsito –
CETRAN, os seguintes dados:
I – Nome do órgão ou entidade
executivo de trânsito e/ou rodoviário e
cópia da legislação de sua criação;
II –
Cópias
da
legislação
constituição
da
JARI,
de
Regimento e sua composição;

de
seu

III –
Endreço,
telefone,
correio
eletrônico institucional do órgão ou
entidade executivo de trânsito e
rodoviário, e sítio eletrônico (se
houver); e

No material
complementar há um
formulário que facilitará
este procedimento.
Preencha-o!

IV - fotos da fachada do prédio e das
dependências, devidamente identificadas, dos veículos, caso existam, e de
outros elementos julgados importantes
para
a
análise
dos
trabalhos
desenvolvidos para integração.

Qualquer alteração ocorrida nos
dados cadastrais, deverá ser
comunicada no prazo máximo de 15
dias úteis ao CETRAN,que por
sua vez encaminhará a alteração
à SENATRAN.

O CETRAN, com suporte dos
órgãos do SNT do respectivo
Estado,
ao
receber
a
documentação referida nesta
Resolução, promoverá inspeção
técnica ao órgão municipal,
objetivando
verificar
a
sua
conformidade quanto à estrutura
necessária, instituída na Resolução
CONTRAN nº 811/2020, emitindo o
Laudo de Inspeção e a Certificação
de Conformindade,
Havendo conformidade, o CETRAN
encaminhará à SENATRAN, a
documentação do Município e o
Certificado de Conformidade do
Município.
A SENATRAN, após ter recebido o
Certificado de Conformidade, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis,
publicará no Diário Oficial da União
(D.O.U.) Portaria de Integração do
Município e enviará ofício ao
CETRAN contendo cópia da
referida
Portaria
e
código
autuador a ser utilizado pelo
município.

A Senatran publicará
informações referentes à
municipalização e aos
municípios integrados no seu
site: https://bit.ly/3I2beOw

ETAPAS PARA INTEGRAÇÃO
DE MUNICÍPIOS
ETAPAS PARA INTEGRAÇÃO
AO SISTEMA NACIONAL
DE MUNICÍPIOS
DE TRÂNSITO
AO SISTEMA NACIONAL
DE TRÂNSITO

1°
2º

3º

Escolher a estrutura administrativa do
órgão de trânsito.

Criar o órgão executivo de trânsito.

Criar a Junta Administrativa de Recursos – JARI.

Criar Regimento Interno da JARI.

Nomear membros daJARI.

Firmar convênios/contratos (Polícia Militar,DETRAN,
PRODEMGE).
Preencher o formulário de integração.

ETAPAS PARA INTEGRAÇÃO
DE MUNICÍPIOS
AO SISTEMA NACIONAL
DE TRÂNSITO
Disponibilizar a documentação ao CETRAN.

O CETRAN realizará a inspeção técnica.

10º

O CETRAN emitirá o Certificado de Conformidade.

O CETRAN encaminhará a documentação à
SENATRAN.

11º

12º

A SENATRAN verificará a documentação.

13º

A SENATRAN publicará Portaria de integração
do município e a encaminhará ao CETRAN
junto com o código autuador.

14º

Encaminhar ao CETRAN os atos de
nomeação da autoridade de trânsito e
membros da JARI.
15º

Habilitar-se no RENAINF.

A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Você já sabe, mas é sempre bom lembrar que:

Municipalização é o processo legal,
administrativo e técnico por meio do qual
o município assume integralmente a
responsabilidade pelos serviços de
engenharia, fiscalização, educação,
estatística e recursos administrativos de
infração.

É a Prefeitura trabalhando a favor da população, atendendo ― de forma direta
— suas necessidades de segurança, fluidez, transporte coletivo e de carga, uso e
ocupação do solo, etc.
A partir de medidas, que podem até parecer corriqueiras, tais como a pintura de
uma faixa de pedestres em um ponto de travessia; a instalação de um
equipamento de sinalização em um local de retorno; ou, ainda, a demarcação de
um estacionamento em uma rua comercial, a Prefeitura demonstra respeito
e cuidado com seus habitantes. Em cidades onde as prefeituras omitem-se,
tais medidas fazem muita falta e geram problemas para as pessoas.
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Além de vontade, o administrador público
municipal precisa (basicamente):

Conhecer e respeitar a legislação de trânsito, sobretudo no que diz
respeito às competências dos órgãos ou entidades que
compõem o SNT;
Criar o órgão ou entidade executivo municipal de trânsito,
selecionando profissionais capazes de coordenar/orientar as
áreas técnicas, administrativas e financeiras;
Definir a política de trânsito ideal para sua cidade,
fundamentada no CTB;

Assumir as responsabilidades que lhe são conferidas pelo CTB
com seriedade eresponsabilidade.

Assim que a estrutura do órgão ou entidade de trânsito estiver criada
e aprovada, o município assumirá a responsabilidade pelos serviços
de engenharia de tráfego, operação e fiscalização, educação de
trânsito e levantamento, análise e controle de dados estatísticos. Além
disso, será responsável por compor a Junta Administrativa de Recursos
de Infração – JARI.

1ª Diretriz

Engenharia de tráfego

O que é?

 A Engenharia de Tráfego é um ramo da
engenharia que atua no planejamento, no projeto
geométrico, na operação de trânsito, na
sinalização e nos projetos de segurança e fluidez
em vias terrestres, terminais, lotes lindeiros e vias
públicas com a perspectiva de integração de
diversos modos de transporte. Seu principal
objetivo é assegurar o movimento ordenado e
seguro das pessoas, veículos e animais, isolados
ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação
de carga edescarga.

O que faz?

 O trabalho realizado pela área de engenharia é
muito importante para o município. Essa área
deve assumir a responsabilidade por serviços, tais
como:
 Estudos e coletas de dados: levantamentos de
dados e informações que permitam executar os
procedimentos técnicos que caracterizam a
engenharia de tráfego. Esses estudos podem
versar sobre: fatores humanos; fatores ligados às
condições dos veículos; volume de tráfego,
atrasos e velocidades; estacionamentos e
terminais; ocorrência de acidentes; capacidade
das vias e das interseções;
 Projeto geométrico: projetos de novas vias e
modificações
em
projetos
de
vias,
estacionamentos, terminais e interseções (novos
e já existentes) a fim de melhorar a fluidez e
segurança do trânsito;

 Análise e avaliação de capacidade: refere-se à
análise e à avaliação da capacidade das vias,
favorecendo a elaboração de estimativas sobre a
quantidade de veículos que podem utilizar cada
via em diferentes situações e condições
específicas;
 Controle e operação de trânsito: refere-se à
elaboração de planos de circulação viária, a
definição de sinalizações (vertical, horizontal e
semafórica) e dispositivos de fiscalização auxiliar
(lombadas eletrônicas, radares) e canalização. É o
constante monitoramento dos projetos e a
implementação dos sistemas de controle de
trânsito e a manutenção dos dispositivos de
sinalização. Essas ações permitem ordenar e dar
maior segurança e fluidez ao trânsito de veículos.

Cabe, ainda, à engenharia de tráfego:
 Implementar desvios para a execução de obras ou eventos e autorizar sua
realização, na via ou fora dela, a fim de que não gerem impactos no
trânsito (obras viárias, shows, jogos de futebol, passeios ciclísticos,
maratonas, festas, filmagens);
 Definir políticas de estacionamento, de carga e descarga de mercadorias,
de segurança de trânsito, de pedestres, de veículos de duas rodas, de
circulação e estacionamento de veículos de tração animal, etc.;
 Organizar a analisar dados estatísticos de trânsito;
 Planejar e implementar políticas de melhoria de acesso para pedestres.

 É caracterizada por ações que tendem a afetar de forma significativa o
cotidiano da cidade. Por isso, é fundamental executar estudos que
busquem identificar as vantagens e desvantagens de cada ação antes de sua
execução. Caso contrário, essas ações poderão trazer transtornos e
desconforto à população;
 É uma área de conhecimento interdisciplinar. A composição das equipes de
trabalho desse campo deve contar com profissionais de diversas áreas
de atuação. Além disso, qualquer solução de engenharia só terá resultado
se coordenada com as ações da educação e da fiscalização.
Importante
O transporte coletivo urbano de passageiros é um serviço público de interesse
local e deve ser prestado pelos Municípios.
A Lei nº 12.009/2009 regulamenta o exercício das atividades dos profissionais
em transporte de passageiros, “mototaxista”, em entrega de mercadorias e em
serviço comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de motocicleta, para
dispor sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de
mercadorias em motocicletas e motonetas – motofrete –, estabelecendo regras
gerais para a regulação deste serviço. No CTB, consulte os artigos 139-A e 139-B.
A Resolução CONTRAN nº 356/2010 (Alterada pela Deliberação Contran nº
103/10 e Resolução CONTRAN nº 378/11) estabelece requisitos mínimos de
segurança para o transporte remunerado de passageiros (mototáxi) e de cargas
(motofrete) em motocicleta e motoneta
Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de
passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço
remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de
característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder
público concedente (Artigo 135 – CTB).
Sobre a condução de escolares, deve-se estar atento aos artigos 136 ao 139 do
CTB.

2ª Diretriz
O queé?

O que faz?

Fiscalização
 Segundo o Anexo I do CTB, fiscalizar é o ato de
controlar o cumprimento das normas
estabelecidas na legislação de trânsito por meio
do poder da polícia administrativa de trânsito, no
âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades
executivos de trânsito e de acordo com as
competências definidas no CTB. As normas
estabelecidas na legislação de trânsito alcançam
toda a coletividade, competindo aos entes
federados em suas respectivas atribuições o
poder e o dever da fiscalização.
 A fiscalização está intimamente relacionada à
operação, uma vez que os agentes municipais
têm a função de sensibilizar os usuários da via
pública, orientando-os para o respeito à
legislação.
 Os agentes também possuem o poder de autuar
aqueles que cometem infrações. Agentes de
fiscalização, portanto, não têm o poder de multar.
Eles devem, apenas, registrar no Auto de Infração
de Trânsito (AIT) a infração cometida de acordo
com o CTB e as resoluções do CONTRAN. (Cf.
Resolução CONTRAN nº 217/2006).
 Quem aplica a penalidade de multa é a
autoridade de trânsito municipal, ou seja, o
dirigente máximo do órgão ou da entidade de
trânsito do município. A autuação registrada
pelos agentes é parte de uma sequência de ações
que pode resultar em uma multa.

É importante saber também que:
O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que as Guardas Municipais
têm competência para fiscalizar o trânsito, lavrar auto de infração de
trânsito e impor multas.
Sendo assim, o órgão ou entidade executivo de trânsito do município deve
ter como principal objetivo formar pessoal capaz de orientar as pessoas –
com educação, conhecimento e discernimento – além de realizar um
trabalho primoroso de fiscalização.
Muitas vezes, o agente estará sozinho em seu trabalho de campo e, a todo
o momento, suscetível a enfrentar situações inesperadas. Entretanto, se
estiver, realmente, capacitado poderá tomar decisões acertadas mesmo
em casos de crise e de risco.
Outro fator importante a ser considerado relaciona-se à padronização de
ações por parte dos agentes de fiscalização. Todos os agentes devem agir
da mesma forma ao se depararem com situações semelhantes. Para tanto,
é necessário que o órgão ou entidade de trânsito municipal elabore uma
lista de procedimentos a serem adotados de acordo com cada infração
cometida.
Considerando o universo a ser fiscalizado, é fundamental que o município
priorize a fiscalização (de acordo com suas características e por meio de
observações e coleta de informações) nas infrações que acarretam maiores
problemas de segurança e de fluidez.
A ação padronizada dos agentes, a partir de critérios pré-estabelecidos,
favorece o ato da autuação, conferindo-lhe caráter educativo e punitivo. Ao
conscientizar o infrator acerca de seu erro e autuar de forma justa, o
agente contribuirá para que não ocorram outras infrações.
A Portaria nº 94, de 31 de maio de 2017, do DENATRAN (alterada pela
Portaria nº 150, de 29 de janeiro de 2021, instituiuo Curso de Agente de
Trânsito para profissionais que executem as atividades de fiscalização,
operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamentonos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

A tecnologia trouxe equipamentos eletrônicos de fiscalização
(Artigo 280 do CTB)

Os equipamentos que comprovam a infração dividem-se em dois tipos:
 Os que registram a infração, dispensando a presença do agente naquele
momento;
 Os que comprovam a infração, mas são manipulados pelos agentes.
A Resolução CONTRAN nº 798/2020 dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para
a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semirreboques,
conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
A Resolução CONTRAN nº 458/2013 regulamenta a utilização de sistemas
automáticos não metrológicos de fiscalização.
Balanças para aferição de excesso de peso e bafômetros para verificar a dosagem
de álcool ingerida por uma pessoa são, igualmente, equipamentos eletrônicos de
fiscalização.

Quando o assunto é fiscalização...

Assim que uma infração de trânsito for detectada (seja pelo agente ou por
equipamento eletrônico), é necessário lavrar um auto de infração que
pode ser emitido em papel ou por meio eletrônico (pelos chamados
coletores de dados). No caso da infração ser detectada por equipamentos
eletrônicos, o auto de infração pode ser lavrado em digitação direta no
sistema, associado à imagem capturada. Quando impressos, terão que
conter os dados previstos no Artigo 280 do CTB.

O condutor é o responsável pelos atos praticados na condução do veículo.
No entanto, ele pode não ser o proprietário do veículo. O Artigo 257, § 7°,
do CTB estabelece que não sendo imediata a identificação do infrator, o
proprietário do veículo terá 30 (trinta) dias de prazo, após a notificação
da autuação para indicar o motorista infrator. Se, neste prazo, não se
manifestar será considerado responsável pela infração.

De acordo com o Artigo 281, inciso II, do CTB a Notificação da Autuação
deve ser remetida ao proprietário do veículo no prazo máximo de 30
(trinta) dias. Por isso, o órgão ou entidade de trânsito precisa coletar os
autos de infração rapidamente para não perder o prazo. Uma boa opção é
destacar as notificações do talão sempre que forem lavradas. Outra
medida é obter no DETRAN o nome e o endereço do proprietário do
veículo com base na placa autuada. Essa operação é conhecida como
obtenção do cadastro.

Ao tomar conhecimento da infração cometida, por meio do auto de
infração, compete à autoridade de trânsito aplicar a penalidade cabível. As
penalidades estão contidas no Artigo 256 do CTB.

Arrecadação de multas
Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, integrantes do Sistema
Nacional de Trânsito – SNT, para arrecadarem multas de trânsito de
sua competência ou de terceiros, deverão utilizar o documento
próprio de arrecadação de multas de trânsito estabelecido pela
SENATRAN, com vistas a garantir o repasse automático dos valores
relativos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito
– FUNSET, conforme artigo 320 do CTB.
A Portaria DENATRAN nº 95, de 28 de julho de 2015 (Alterada pelas
Portarias nºs 34/16 e 242/15), estabelece regras e padronização de
documentos para arrecadação de multas por infração ao Código de
Trânsito Brasileiro e para retenção, recolhimento e prestação de
informações a respeito dos 5% (cinco por cento) do valor arrecadado das
multas de trânsito destinados à conta do FUNSET. O pagamento das
multas de trânsito será efetuado na rede bancária arrecadadora.
Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, integrantes do Sistema
Nacional de Trânsito para arrecadarem multas de trânsito de sua
competência ou de terceiros, deverão utilizar o código de barras padrão
SENATRAN/FEBRABAN, Segmento 7 – Multa de Trânsito, que garante o
repasse automático à conta do FUNSET.
Multas de trânsito arrecadadas por meio do código de barras padrão
SENATRAN/FEBRABAN, Segmento 7 - Multa de Trânsito, terão 5% (cinco
por cento) de seu valor retido e repassado, conforme art. 9º do Decreto
nº 2.613, de 3 de junho de 1998, pela rede bancária arrecadadora à conta
do FUNSET, exclusivamente por meio de GRU, via Sistema de Pagamentos
Brasileiro – SPB, com uso obrigatório da mensagem TES 0034, utilizando o
Código da Unidade Gestora nº 20032000001, Código de Recolhimento TES
20058, CNPJ e Nome do Órgão de Trânsito Arrecadador, conforme item 2
do Anexo III da Portaria DENATRAN nº 95, de 2015 (Alterada pelas
Portarias nºs 34/16 e 242/15), e em cumprimento ao Decreto n.º 4.950, de
9 de janeiro de 2004, e à Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) nº 2, de 22 de maio de 2009, e suas alterações
posteriores.

Os demais órgãos municipais, arrecadadores de multas de trânsito de
sua competência devem recolher os valores relativos à conta do
FUNSET. Recolhedores de valores à conta do FUNSET deverão prestar
informações à SENATRAN até o 20º (vigésimo) dia do mês
subsequente ao da arrecadação, na forma disciplinada pela Portaria
DENATRAN nº 95, de 2015 (Alterada pelas Portarias nºs 34/16 e
242/15).

A forma de organização para arrecadação das multas dependerá dos
convênios celebrados entre os órgãos ou entidades executivos de
trânsito em âmbito federal, estadual e municipal. Quando o sistema de
processamento de dados do órgão ou entidade municipal não estiver
totalmente integrado ao sistema do DETRAN, recomenda-se que o
órgão ou entidade municipal crie um posto de atendimento no
DETRAN. Isso evita que o órgão estadual arrecade diretamente e
demore a efetuar o repasse ao município. Em alguns Estados, a
cobrança é conjunta e os bancos destinam a cada órgão,
automaticamente, a parte que lhe cabe.

Os valores arrecadados com as multas registradas no município devem
reverter a favor do próprio município em sinalização, engenharia de
tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação, conforme
estabelece o parágrafo 1º do Artigo 320 do CTB.

O recolhimento do percentual de 5% (cinco por cento) do valor
arrecadado das multas de trânsito à conta do FUNSET é de
responsabilidade do órgão de trânsito arrecadador.

Aplicação das Penalidades

A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição,
deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes
penalidades:
I - advertência por escrito;
II - multa;
III - suspensão do direito de dirigir;
IV - apreensão do veículo;
V - cassação da Carteira Nacionalde
Habilitação;
VI - cassação da Permissão para Dirigir;
VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.
§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não
elide as punições originárias de ilícitos penais de
correntes de crimes de trânsito, conforme disposição de
lei.
§ 2º (VETADO)
§3º A imposição da penalidade será comunicada ao
órgãos ou entidade executivos de trânsito responsáveis
pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.
Artigo 256, CTB.

A notificação da penalidade de multa deve conter, além do valor a ser pago, um
campo para autenticação eletrônica, regulamentado pela SENATRAN. Na
notificação deve constar, ainda, a data máxima para apresentação do
recurso (nunca inferior a 30 dias do recebimento). O pagamento da multa,
com 20% de desconto, deve ser realizado nesta mesma data (Art. 284, CTB).
Existe, ainda, a possibilidade do pagamento da multa, até o seu vencimento,
com 40 % de desconto caso o infrator opte pelo Sistema de Notificação
Eletrônica – SNE e por não apresentar Defesa Prévia nem Recurso,
reconhecendo o cometimento da infração (art. 284, § 1º, CTB).
A Resolução CONTRAN nº 710/2017 regulamenta os procedimentos para a
imposição da penalidade de multa à pessoa jurídica proprietária do veículo
por não identificação do condutor infrator (multa NIC), nos termos do art.
257, § 8º do CTB.
A Resolução CONTRAN nº 723/2018 (Alterada pela Resolução CONTRAN nº
844/2021) dispõe sobre uniformização do procedimento administrativo para
imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação
da Carteira Nacional de Habilitação.
A Resolução CONTRAN nº 576/2016 dispõe sobre o intercâmbio de
informações, entre órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal e os demais órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários da União, dos Estados, Distrito Federal e dos
Municípios que compõem o Sistema Nacional de Trânsito e dá outras
providências.
A Resolução CONTRAN nº 619/2016 (Alterada pelas Resoluções CONTRAN
nºs 697/17, 736/18 e 845/21) estabelece e normatiza os procedimentos para
a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores
arrecadados, nos termos do inciso VIII do art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e
dá outras providências.
A Resolução CONTRAN nº 623/2016 dispõe sobre a uniformização dos
procedimentos administrativos quanto à remoção, custódia e para a
realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título,
por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito –
SNT, nos termos dos arts. 271 e 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e dá outras
providências.

infrator, serão
atribuídos a ele os
A pontuação deve
ser encaminhada ao
porcaptar e somar os
pontos de cada órgão
de trânsito.

A Resolução CONTRAN nº
636/2016 alterou a Resolução
CONTRAN nº 622/16, que trata do
Sistema de Notificação Eletrônica SNE.
A Resolução CONTRAN nº
637/2016
(alterada
pela
Deliberação nº 161 e pela
Resolução
nº
677/17
do
CONTRAN) dispõe sobre a
organização e o funcionamento
do Registro Nacional de Infração
de Trânsito – RENAINF.

A cada infração cometida são computados os seguintes
números de pontos:
I - gravíssima - sete
pontos;
II - grave - cinco pontos;
III- média – quatro
pontos;
IV - leve - três pontos.
Artigo 259, CTB.
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Operação de trânsito
O que é?

 De acordo com o Anexo I do CTB, operação de
trânsito é o monitoramento técnico baseado nos
conceitos de engenharia de tráfego, das
condições de fluidez, de estacionamento e parada
na via, de forma a reduzir as interferências, tais
como veículos quebrados, acidentados,
estacionados irregularmente atrapalhando o
trânsito, prestando socorro imediato e
informações aos pedestres e condutores.

O que faz?

 As ações da área de operação possibilitam a
organização, a fluidez e a segurança no trânsito.
Para tanto, o trabalho de operação realiza, por
exemplo, a organização da entrada e da saída de
alunos nas escolas, a organização do trânsito no
decorrer de eventos e de festas entre outros.
 Tendo em vista o papel fundamental na gestão do
trânsito urbano, os serviços prestados na área de
operação não podem ser realizados de maneira
leiga.
 É imprescindível que o trabalho a ser
desenvolvido esteja fundamentado em conceitos
técnicos para reduzir as ocorrências na via que
prejudicam a segurança e a fluidez em todas as
circunstâncias: veículos quebrados, veículos
acidentados,
veículos
estacionados
irregularmente, veículos de emergência na via,
informações a pedestres e condutores, etc.

 No âmbito da engenharia, é conveniente formar
uma equipe de campo, ou seja, voltada à
operação de trânsito, a fim de que vivencie e
resolva os problemas. Caso o órgão ou
entidade municipal tenha uma estrutura
pequena (proporcional ao tamanho da cidade),
composta apenas por um arquiteto e/ou
engenheiro é necessário formar uma equipe
dirigida à operação que deverá, também,
executar a fiscalização.
 Isso porque a constituição do corpo de operação
de trânsito requer recursos humanos, materiais e
logística semelhante para as atividades de
fiscalização. Na verdade, estas atividades estão
direta e formalmente associadas.

Os equipamentos mínimos necessários para a execução
de ações de operação de trânsito são:
 Uniforme especial para o agente de
trânsito, de preferência feito com tecido
resistente, confortável e durável, com
bolsos grandes, sapatos e/ou botas
confortáveis. O uniforme deve ter uma cor
definida pelo órgão ou entidade municipal
de trânsito que possa ser diferenciada
daquela usada pelos policias militares.
Além disso, recomenda-se que o uniforme
dos agentes contenha elementos refletivos
que aumentem sua visibilidade e
identificação mesmo durante a noite;
 Veículos (viaturas e/ou motocicletas,

guinchos) devidamente identificados com a
palavra “trânsito” e o nome do órgão ou
entidade;
 Sistema de rádio e comunicação: rádios
fixos (central de operações) e portáteis;
 Equipamento

para sinalização de
emergência (cones, barreiras, cavaletes,
etc.), conforme Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito e Anexo II do CTB.

 Caso o órgão ou entidade de trânsito
celebre convênios com outro órgão para a
realização dessa atividade, é importante
que verifique a disponibilidade, por parte
do
órgão
conveniado,
desses
equipamentos.

de trânsito

A responsabilidade de um agente
é muito grande. Por isso, os agentes
devem ser capacitados para agir:
Conscientemente,
utilizando
seus conhecimentos, sua atenção e
seudiscernimento;
Objetivamente, planejando a
ação a ser executada;
Profissionalmente, interagindo
com o usuário da via pública e com
o meio ambiente, estando no lugar
certo, na hora certa, fazendo a
coisa certa e apresentando os
resultados de suas ações;
Legitimamente, seguindo as
normas de fiscalização e de
operação aplicáveis a cada
situação, sem abuso de poder ou
conivência com o usuário;
Educadamente,
estabelecendo uma relação de
cordialidade com o usuário e não
de autoritarismo.

As principais atividades
operação de trânsito são:
Operações Rotineiras: são as ações
realizadas diariamente, tais como
canalizações e desvios de tráfego,
operação de semáforos e de
acessos, remoção de interferências,
orientação de fluxos de veículos e de
pedestres, fiscalização de obras na
via, etc.
Operações Programadas: são
aquelas
organizadas
em
decorrência
de
eventos
programados (shows, jogos de
futebol, festas juninas) e que causam
impactos sobre o trânsito (Cf. Art.
95/CTB).
Operações de Emergência: são
imprescindíveis em casos de
enchentes, incêndios, passeatas e
outras ocorrências imprevisíveis. Este
tipo de operação requer grande
capacidade de mobilização, de
coordenação, de conhecimento e de
experiência a fim de que os
problemas possam ser solucionados
com eficiência e rapidez.

3ª Diretriz
Oque é?

EDUCAÇÃO
O Capítulo VI do CTB, que trata da educação para o
trânsito, determina, entre outros aspectos:
1. A obrigatoriedade da existência de uma
Coordenação Educacional em cada órgão ou
entidade componente do SNT;
2. A promoção de campanhas de caráter
permanente;
3. A promoção da educação para o trânsito
em todos os níveis de ensino regular.

Não é tarefa fácil conceituar uma ciência tão ampla quanto à educação.
Todas as pessoas têm sempre algo a dizer sobre educação. E isso é natural, uma
vez que a educação se funde à vida humana em todos os sentidos, em todos os
aspectos e em todas as situações. E não seria diferente no caso dotrânsito!
Incontáveis são as vezes em que se ouve (ou se fala): que motoristamal
educado; que pedestre mal educado...
No entanto,para que as pessoas sejam educadas no
trânsito,há muito que ser feito.
Antes de qualquer coisa, é preciso compreender que a educação não se
resume na simples transmissão de informações; de fatos específicos e
isolados, descontextualizados da realidade das pessoas.

A educação é um processo permanente de aquisição e de construção de
conhecimentos, de valores, de posturas e de atitudes. É a partir do exercício do
pensamento, da oportunidade da descoberta, da possibilidade de participar dos
acontecimentos, de expressar e de manifestar sentimentos, opiniões e
experiências que seconstrói instrumentos decompreensão da realidade.

<<<<

O objetivo da

educação para
o trânsito consiste

em mostrar às pessoas
como é possível, por
exemplo, ajudar um
deficiente visual a
atravessar a rua na
faixa.
Neste caso, a ação
educativa transcendeu o
que fazer. Ensinou,
também, como ser e
como conviver. Como
ser alguém que pensa e
age de forma coletiva,
em favor do bem
comum.

É impossível ensinar como ser e como conviver, sem a
participação efetiva das pessoas: crianças, jovens,
adultos, idosos. Compete ao órgão ou entidade municipal
de trânsito propor a participação da sociedade
(cidadania ativa) nas questões relativas ao trânsito da
cidade: o que as pessoas pensam, quais os seus anseios,
quais as suas necessidades.

ou entidade
municipal de
trânsito

que (apenas)
transmite
que favorece
valores e cria
cidadania,
a construção de
uma sociedade
excludente.

Para isso é preciso ir a campo, pesquisar, investigar e
analisar os problemas antes de dar as soluções. As
campanhas educativas de trânsito, os recursos
pedagógicos, os projetos e tantas outras iniciativas a
serem realizadas pelo órgão ou entidade municipal de
trânsito devem se pautar em necessidades reais da
população. Não se pode achar que a implementação de
uma ação educativa é boa e está certa sem (antes) ouvir as
pessoas.
O órgão ou entidade municipal deve promover a
educação de trânsito para todos, entrar em contato
com organizações de bairro, com o Conselho Municipal
de Educação e de Saúde, com as escolas, com os
grêmios estudantis, etc. Além disso, ouvir o que as
pessoas têm a dizer e elaborar projetos com base em
suas expectativas. Talvez seja difícil para o órgão ou
entidade resolver, em curto espaço de tempo, todos os
problemas levantados. No entanto, terá a oportunidade
de saber que eles existem e que algo precisa ser feito.
Fazer educação para o trânsito, portanto, transcende o
mero ensinamento, a mera informação. A educação para o
trânsito (verdadeira) convida ao debate, à análise e à
reflexão dos diversos assuntos relacionados ao direito de
ir e vir.
Ao encaminhar sua prática educativa nesta direção, os
profissionais que atuam na área de educação do órgão ou
entidade municipal de trânsito trabalharão em
consonância aos objetivos apresentados no documento da
Política Nacional de Trânsito: promover a cidadania, a
inclusão social, a redução das desigualdades, o
fortalecimento da democracia e a valorização da
vida.

Coordenação de Educação para o Trânsito

Esta coordenação deve ser composta, preferencialmente, por profissionais
de nível superior, com formação na área de ciências humanas. Quando não
houver essa possibilidade, devem ser contratados profissionais de nível
médio (completo) e que já possuem experiências relacionadas à área
educacional. Essa equipe também precisa ser capacitada continuadamente
(por meio de cursos, palestras, seminários), uma vez que o tema trânsito é
bastante específico e carece de estudo.

Com uma equipe capacitada, a coordenação de educação poderá
desenvolver e executar ações que tragam, efetivamente, resultados
positivos para o município. Por isso, a equipe deve ser composta por
profissionais criativos, capazes de sensibilizar, de mobilizar e de estimular a
participação de crianças, jovens, adultos e idosos em todas as ações a
serem implementadas.

Caso o órgão ou entidade municipal de trânsito não tenha condições de
formar uma equipe na área de educação, em decorrência de sua estrutura,
é possível firmar um convênio com a Secretaria de Educação do município
ou com as Secretarias de outros municípios que já desenvolvam
trabalhos relacionados à educação para o trânsito. Esse convênio facilitará o
acesso às escolas municipais de educação infantil, de ensino fundamental
e de ensino médio.
PARA VOCÊ SABER:
Modalidades de Convênio:
1. com o governo do Estado, por meio do DETRAN, para cessão do cadastro de veículos e
proprietários;
2. com o governo do Estado ou a União, por meio dos órgãos ou entidades rodoviários,
para fins de gestão dos trechos de rodovias que cortam a malha viária urbana;
3. com o governo do Estado, por meio da Polícia Militar, para que parte de seu efetivo,
devidamente capacitado e credenciado pela autoridade de trânsito municipal, exerça
atividades de operação e fiscalização.

Campanhas educativas

Campanhas educativas exigem planejamento detalhado e a utilização de
diferentes mídias: TV, rádio, outdoors, jornais, mídias sociais disponíveis,
gratuitamente, na internet,etc.

Alguns órgãos ou entidades de trânsito possuem uma assessoria de
comunicação, responsável pela produção de campanhas. Entretanto, cabe
a equipe de educação criar as campanhas, de acordo com as
necessidades detectadas, analisar tecnicamente todo o material produzido
e avaliar seu conteúdo. É muito importante que a equipe acompanhe
todo esse processo, a fim deque as campanhas possam trazer mensagens
positivas e adequadas aos diferentes públicos-alvo.

A eficiência de uma campanha deve-se, também, à eficiência de uma
pesquisa junto à população para detectar seus anseios, suas necessidades,
suas expectativas em relação ao trânsito. Esses dados servirão como
suporte para melhor alcançar o objetivo da campanha e identificar qual
o meio de comunicação mais adequado.

1 É fundamental um trabalho constante
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e permanente. Vem daí a necessidade
de refletir sobre os meios a serem
utilizados. A avaliação de resultados
consiste em medir o impacto das
campanhas e avaliar as mudanças de
comportamento ocorridas. A partir
dessa avaliação será possível identificar
as possíveis falhas e realizar ajustes e
correções.

Caso o órgão ou entidade de trânsito
do município não disponha de recursos
financeiros para a realização de
campanhas utilizando mídias, basta
usar a criatividade e colocar sua equipe
de educação nas ruas – corpo a corpo –
com a população. A promoção de
eventos (palestras, passeios ciclísticos,
teatros, etc.) também são excelentes
recursos.

considerar dois aspectos
importantes:
resultado.
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Mas é sempre bom lembrar que a
melhor campanha é o trabalho de
qualidade realizado pelo órgão ou
entidade de trânsito. Quando a
população participa do processo de
gestão do trânsito; quando vê a
execução de obras de engenharia;
quando é orientada pelo agente
municipal de trânsito; quando é
informada sobre as ações do órgão ou
da entidade; quando sente que há
interesse em resolver os problemas,
torna-se uma fiel parceira do órgão ou
entidade de trânsito na busca de
melhorias para o trânsito da cidade.

Educação para o Trânsito nas escolas
A educação para o trânsito será promovida
na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º
graus, por meio de planejamento e ações
coordenadas entre órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito e de
Educação, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nas
respectivas áreas de atuação.
Parágrafo único - Para a finalidade
prevista neste artigo, o Ministério da
Educação e do Desporto, mediante
proposta do CONTRAN e do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras,
diretamente ou mediante convênio,
promoverá:
I – a adoção, em todos os níveis de
ensino,
de
um
currículo
interdisciplinar
com
conteúdo
programático sobre segurança de
trânsito;
II – a adoção de conteúdos relativos à
educação para o trânsito nas escolas de
formação para o magistério e o
treinamento
de
professores
e
multiplicadores;
III – a criação de corpos técnicos
interprofissionais para levantamento
e análise de dados estatísticos
relativos ao trânsito;
IV – a elaboração de planos de redução
de acidentes de trânsito junto aos
núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à
integração universidades-sociedade
na área de trânsito.

Para que aquele artigo seja
cumprido integralmente é
necessário que a equipe
dacoordenação de
trânsito esteja muito bem
preparadae fundamentada.
Por isso,deve estudar
com profundidade
osprincípios que regem a
educação brasileira,
uma vez que exercerá a
função de mediadora
entre o órgão ou
entidade municipal de
trânsito e a escola.
Implementar o trânsito
como prática educativa
cotidiana nas escolas é
umgrande desafio para o
órgão ou entidade
municipal de trânsito.
Esse trabalho requer muito
estudo, fundamentação e a
elaboração de um projeto
sério: objetivos bem
definidos, recursos
educativos de qualidade,
acompanhamento e
avaliação permanentes.
Entretanto, outras ações
podem ser desenvolvidas
com sucesso, por exemplo:

Encontros de professores: seminários,
oficinas, etc., que sensibilizem e incentivem
os educadores para o desenvolvimento de
atividades relacionadas ao trânsito na
escola;
Espetáculos teatrais: peças de teatro bem
montadas, com textos adequados às
diferentes faixas etárias, com espaço para
debate ao final da peça;
Sessões de vídeo: a apresentação de
programas educativos que abordem
valores e gerem debates entre os alunos;
Oficinas com alunos: a apresentação de
pesquisas e de outros trabalhos produzidos
pelos alunos;
Encontros com pais, alunos e comunidade:
a promoção de eventos com o objetivo de
debater questões relacionadas ao trânsito.
Hora do conto: a equipe de educação pode
utilizar a literatura para realizar horas do
conto nas escolas e depois promover
debates. Essa atividade também pode ser
realizada com adultos, porque quando um
texto é bom, é bom para qualquer idade.
Concursos literários: a realização de
concursos capazes de estimular a produção
de contos, de poesias e de histórias que
envolvam temas relacionados ao trânsito
da cidade.
Esses são apenas alguns exemplos. A
equipe de educação pode criar uma série
de outras ações educativas a partir das
necessidades e das expectativas dos
professores, dos alunos, dos pais dos
alunos, enfim, de todas as pessoas que
compõem o universo escolar.

Educação de Trânsito para todos

O órgão ou entidade municipal de trânsito deve empreender esforços no
sentido de desenvolver atividades que conduzam à análise e à
reflexão do comportamento humano no trânsito para todos os
segmentos da sociedade. Sempre com o objetivo de reforçar atitudes de
cooperação e de respeito mútuo no espaço público.
Para funcionários de empresas: aproveitar as Semanas Internas de
Prevenção de Acidentes (SIPAT) para ministrar palestras, promover
debates, distribuir materiais (que podem ser financiados pelas empresas)
e analisá-los com os funcionários.
Para condutores de categorias específicas: oferecer cursos de direção
defensiva aos condutores de transporte coletivo, de táxi, motociclistas,
entre outros por meio de parcerias firmadas com as empresas que
prestam estes serviços.
Para ciclistas: oferecer palestras, passeios ciclísticos e outras atividades
que possam auxiliar em sua segurança.
Para os funcionários do órgão ou entidade municipal de trânsito:
reunir as equipes de engenharia, de fiscalização, de operação que
trabalham no órgão ou na entidade, promovendo grupos de estudo.
Os agentes também podem ser beneficiados com o trabalho da
educação por meio de cursos de reciclagem. Os motoristas, que
trabalham no órgão ou entidade, devem ser capacitados
permanentemente, pois devem servir como modelo aos demais
motoristas.

Campanhas Educativas da SENATRAN:
https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/usuario/educacao
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4ª Diretriz
O que é?

ESTATÍSTICA
 É o levantamento de dados e informações
relevantes à gestão do trânsito, tais como número
de veículos, condutores, locais de acidentes,
mortos, feridos, etc. Essas informações devem
estar atreladas de modo que possam gerar
indicadores que permitam o acompanhamento do
trânsito. Isso possibilita melhores tomadas de
decisões por parte do gestor ao longo do tempo.
 Inicialmente, é importante ressaltar, mais uma
vez, que a atividade voltada ao levantamento, à
análise e ao controle de dados estatísticos pode
estar vinculada à área de engenharia ou a outra
área do órgão ou entidade municipal de trânsito
(julgada conveniente pela autoridade de trânsito).
Dependendo da estrutura criada, o órgão ou
entidade municipal de trânsito pode ter, também,
um setor específico para executar as atividades de
estatística.
 No trânsito, a análise e o estudo de dados
estatísticos precisam ser aperfeiçoados, uma vez
que, no Brasil não se criou (ainda) uma cultura
acerca da relevância da coleta, da tabulação, do
processamento e da utilização de tais dados.

O que faz?

 As atividades de estatística devem ser
compreendidas como essenciais à implementação
de projetos e de programas para redução de
acidentes e para a resolução dos problemas de
trânsito existentes nas cidades. O controle e a
análise de estatísticas são, igualmente, úteis na
aferição dos resultados de trabalhos realizados
nas diversas áreas (engenharia, fiscalização,
educação), favorecendo a correção de eventuais
falhas bem como a percepção dos benefícios
obtidos junto à população por meio dos serviços
executados.
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 Geralmente, em todas as cidades brasileiras
existem registros dos acidentes com vítimas
nas delegacias da Polícia Civil. As Polícias
Militares de vários Estados também registram as
ocorrências de trânsito no caso de acidentes com
ou sem vítimas. Ambos os registros são fonte
de informações e o município pode iniciar seu
trabalho
de
levantamento
estatístico
utilizando tais dados. Após algum tempo,
quando o órgão ou entidade de trânsito do
município iniciar o processo de coleta de
dados de acidentes e vítimas fatais no trânsito,
poderá buscar informações no Instituto Médico
Legal (IML) e juntar aos dados obtidos junto aos
policiais militares.
 Assim, em um determinado espaço de tempo, o
município terá condições de perceber a
evolução do índice de acidentes e de mortes no
trânsito.
 A partir dos gráficos resultantes do
cruzamento de informações será possível
tomar providências nas áreas de educação,
engenharia (operação), fiscalização, etc. Este
trabalho será extremamente gratificante, uma
vez o município poderá acompanhar a queda
nos índices de acidentes ano após ano ao
adotar uma gestão eficiente em relação ao seu
trânsito.
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É importante saber também que:
 Há também dados estatísticos relevantes que devem ser levantados e
considerados em função de necessidades específicas, tais como:
velocidade média das vias principais, velocidade máxima de uma
determinada via, volume de veículos por tipo em cruzamento,
volumes de pedestres em travessias, entre outros. Esses dados
favorecerão a identificação dos principais pontos onde ocorrem
acidentes, sua natureza, sua gravidade, horário, dias da semana,
meses do ano, etc., contribuindo para priorizar ações e executá-las
conscientemente.
 Por ser uma área científica, o ideal é que estatísticos desenvolvam o
trabalho de coleta, análise, tabulação, processamento, cruzamento e
utilização de dados. Entretanto, ressalta-se mais uma vez, que a
contratação de profissionais especializados dependerá da estrutura do
órgão ou entidade municipal de trânsito.
 Assim, cada órgão ou entidade deverá estabelecer de que maneira as
atividades relacionadas à estatística funcionarão. No caso específico
dos dados voltados aos acidentes, vários órgãos da polícia fazem
algum tipo de trabalho, fato que contribuirá com o trabalho do órgão ou
entidade municipal de trânsito. Dependendo da quantidade de
informações, o mesmo profissional encarregado de orientar a área de
engenharia pode cuidar, também, das atividades de controle e
análise de dados.
 Nesse sentido, para que o trânsito do município seja administrado de
forma consciente e responsável, é imprescindível (re)conhecê-lo
verdadeiramente. Isso significa que os problemas dificilmente
poderão ser solucionados sem que haja – por parte da autoridade
municipal de trânsito – um trabaho efetivo na área de estatística.

JARI
O queé?

A Resolução nº

A criação de (pelo menos) uma JARI, vinculada
ao órgão ou entidade executivo de trânsito
municipal, é obrigatória. Isso porque as pessoas
têm o direito de recorrer contra as penalidades
impostas pela autoridade de trânsito.
A Junta Administrativa de Recursos de Infrações
(JARI) é um colegiado formado para julgar os
recursos das multas municipais em primeira
instância.
A JARI pode ser criada por lei ou por decreto
municipal e seus membros devem ser
nomeados pelo respectivo Chefe do Poder
Executivo, facultada a delegação. Os
nomes e os atos de nomeação dos
membros deverão ser encaminhados ao
Conselho
Estadual
de
Trânsito
(CETRAN)a.
Conforme o CTB, no art. 17, compete à JARI:
I - julgar os recursos interpostos pelos
infratores;
II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de
trânsito e executivos rodoviários informações
complementares relativas aos recursos,
objetivando uma melhor análise da situação
recorrida;
III - encaminhar aos órgãos e entidades
executivos de trânsito e executivos rodoviários
informações sobre problemas observados nas
autuações e apontados em recursos, e que se
repitam sistematicamente.

E para finalizar é importante reforçar que...

O órgão ou entidade executivo municipal de
trânsito é, acima de tudo, o
administrador da preservação da vida
das pessoas.
Por meio dos serviços prestados, garantirá
o atendimento das necessidades da
população
e
poderá,
inclusive,
desenvolver ações preventivas.
Todavia, só será possível tomar medidas
preventivas se dois aspectos de
fundamental
importância
forem
considerados pela autoridade municipal de
trânsito:
 Participação ativa da população
nas questões relativas ao trânsito
da cidade;

Paraque a gestão do
trânsito municipal

o equilíbrio entre as

a outra.

 Coordenação e integração das
áreas que compõem a estrutura do
órgão ou da entidade.
As pessoas que vivem nas cidades devem
ser ouvidas, consideradas e convidadas a
participar dos debates e das decisões do
órgão ou entidade de trânsito. Para tanto, é
necessário que a autoridade de trânsito
municipal proponha a participação da
sociedade nas questões relativas ao
trânsito da cidade.

As ações das áreas que compõem o órgão
ou entidade precisam seguir a política
(diretrizes, objetivos e prioridades) definida
para o trabalho com o trânsito do
município. Isso demonstra coerência, evita
dispersão de recursos (e tempo) com uma
ação desconectada das demais a serem
implementadas pelo órgão ou pela
entidade.
Além da coordenação entre as áreas, é de
fudamental importância haver, também, a
integração do órgão ou entidade de
trânsito com outros órgãos municipais
(secretarias de obras, de transportes, de
educação, etc.) e com os demais órgãos e
entidades que compõem o SNT.
É imprescindível que a autoridade de
trânsito do município possa intercambiar
ideias e experiências com diversos órgãos
da administração pública e com outras
representações da sociedade.
Assim, certamente, poderá prestar seus
serviços de forma mais consciente, receber
auxílio quando for necessário e, da mesma
forma, contribuir com sua experiência
quando for solicitado.

