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1 - DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍCIPES

PartíciDe l

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do RiqO1 935819/0001-03
Grande do Sul -- DETRAN/RS

Endereço

Rua Voluntários da Pátria, n.' 1 .358 - 5' andar - Bairro Floresta

IDDD/Teiefone

Porto Alegre RS l 90.230-010 l 51-3288-2064
ncia Praça de Pagamento

Naü'ai'RaãRüüi
Enio Egon Bergamann Bacci

Í.7Ói:gão Expedidor
200.994.4865/SSP-RS

Home Page:

lé.p.r
240.761 .630-87

Função

Diretor-Geral

le-maii:

Participe 2
Nome

Secretaria da Segurança Pública -- SSP/RS

Endereço

Rua Voluntários da Pátria, n.o 1358/8' andar -- Bairro Floresta
DDD/Telefone

Porto Alegre RS l 90.230-010 51-3288-1900
C.P.F

Ranolfo Vieira Júnior l 454.1 22.000-87

IFu"Çã'
501 .8806405/ssp-RS Secretário de Estado l Secretário de Estado

lê.NP=kÉ.F
87.958 .583/000146

Cargo

Secretário de Estado



Participe 3
rgão/Entidade

Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul

Endereço

Rua Dos Andradas, 522

Cidade

Porto Alegre

Nome do Responsável

Cel. QOEM Mário Yukio lkeda

F.Í.7Óigão Expedidor
4029231 166 SSP/RS

IC.N.P.J/C.P.F

87 .175.541 /0001 -64

U.F.

RS

C.E.P

90020-002

IDDD/Telefone

51 -3288 2700 / 51 - 3288 2702

C.P.F

450 .'310 .370-91

jca'g. IFunção

Comandante-Geral

Obs.: A participação dos municípios se dará através do Termo de Adesão a este Plano de
Trabalho e ao Termo de Convênio.



2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

ítulo do Projeto
FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO.

Período de Execuçêg
Início: término:

partir dado meses a parti
Publicação kla Publicação nol
no DOE .IPQB.

tdéi;ftifiéaéãõ ddObjett5
. A delegação recíproca das competências de fiscalização trânsito e lavratura de autos
de infrações de trânsito na circunscrição territorial do município que vier a aderir a este
Termo de Convênio, através do ANEXO 1, previstas no Código de Trânsito Brasileiro,
normas do Conselho Nacional de Trânsito -- CONTRAN, Departamento Nacional de
Trânsito - DENATRAN, e Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN/RS;
- O estabelecimento de normas operacionais de acesso aos sistemas informatizados
do DETRAN/RS para o lançamento de autos de infrações de trânsito, geração de
termos de consistência, emissões de notificações, avisos e demais procedimentos
decorrentes. assim como no tocante ao processo de arrecadação, compensação e
repasse dos valores de cobrança de multas de trânsito aplicadasl

Justificativa
Cumprimento da Lei Federal n.' 9.503/97 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro -
CTB. bem como, o Sistema Nacional de Trânsito, com seus componentes e suas
respectivas competências, em especial para este Convênio o seu Art. 25 que
preconiza que "Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de

Trânsito

poderão cel'ebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas
à maior eficiência e à segurança para os usuários da via" e seus CAPÍTULOS XV --
DAS INFRAÇÕES e XVI : DAS'PENALIDADES que imputam aos infratores de trânsito
penalidades e medidas administrativas a serem cumpridas.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPAS, PRÉ-REQUISITOS)

3.1 META A SER ATINGIDA

Promover e proporcionar segurança no
licenciamento anual de todos os veículos do
garantir o cômputo dos pontos, por infração, no prontuário do
259 da Lei Federal n' 9.503/97

trânsito, regularidade do registro
Estado do Rio Grande do Sul, bem como

infrator, nos termos do a

e do

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META
transmissão eViabilizar a

recepção de dados.

.0ESPECIFICAM

Conforme layout para transmissão1.1
e recepção de dados '=

Inserção das multas de trânsito
aplicadas no Sistema Estadual
Integrado de Infrações de
Trânsito do DETRAN/RS SIT

Ft;ãéêimento diário de arquivos
asrelativosdadoscontendo

autuações de trânsito aplicadas
oara inserção no Sistema Estadual



4. DOS VALORES ARRECADADOS E DO COMPARTILHAMENTO DA RECEITA

Para a viabilização do funcionamento do Sistema Nacional de Trânsito, visando
segurança da população, os valores arrecadados, decorrentes das multas aplicada
serão' compartilhados visando o ressarcimento das despesas realizad?9

   
Aplicar o status de Efeito
Suspensivo, decorrente de
decisão administrativa ou
recurso de auto de infração de
trânsito.

1 .3

Aplicar o status de Multa
Cancelada ou outros
decorrentes de decisão judicial.

1 .4

Conciliar dados. 1 .5

Viabilizar o pagamento das
multas de trânsito aplicadas.

1 .6

Baixar no sistema registro de
débitos de multa.

1 .7



DETRAN/RS, nos termos, forma e valores definidos no respectivo convênio, bem como
para o incremento da própria atividade de fiscalização e programas de educação para o
trâ nsito .

5. DO ACOMPANHAMENTO

Serão designados prepostos pelos partícipes .para ac?mpanhar, controlar, avaliar e
fiscalizar as atividades previstas no presente Plano de Trabalho.

6. PESSOAS BENEFICIADAS

=g!:dl(g, =ã=:lMX HX :
pedestres do território brasileiro.

PortoAlegre,RS, 3q de gózz,ZIZP de2019.

Enio Egon Bergamann Bacci
Diretor-Geral -- DETRAN/RS

Eel QOEM Mário Yukio lkeda

Comandante-Geral da Brigada Militar

F

Ranolfo Vi Júnior

Secretário da Segur#nHzl Pública -- SSP/RS



Detfãi\Hg E::=== :Ê=:::'» ","-~'"-"-" ' "; """" "»":
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

ANEXOI

TERMO DE ADESÃO AO TERMO DE CONVÊN10 N.e 004/2019

inscrito no CNPJ n.g
o Município ae RS. CEP ........., telefone

Estado no dia .J.../201. página

com

Os valores das multas recebidas pelo DETRAN/RS, descontados os valores previstos no Termo
de Convênio, a serem repassados ao Município de deverão ser creditados no
Banco BANRISUL agência -.., conta corrente n.u

;*., ..à,=:U: f: EI':==.==:;:Z::=:; '"«;-'. - ' "''"" -.-. -«"".

manter o Órgão de Trânsito Municipal homologado

Trânsito, em conson

Trânsito Brasileiro, resoluções do CONTRAN,

CETRAN/RS, condição s/ne qua nora para a lm

manter em funcionamento o Orgão de Trânsito e a

Infrações de Trânsito -- JARI, em conforma
Brasileiro, resoluções do CONTRAN, portarias

stemas informatizados3. manter atualizados, nos slste

órgão de trânsito e da JARI, inclusive os ende
recebimento de defesas, recursos e

4. indicar, técnicos de preferência com conhecimento

médio e servidor do quadro, responsáveis para

Integrado de Infrações de Trânsito- SIT e

possam gerir as obrigações descritas n
autuações de trânsito da competência

técnicos para OTR e 2 técnicos para JARl;tradas e mantidas pelos próprios operadores do

5. zelar pelo sigilo e uso aas seio.tQmâs informatizados denominados de Sistema,Wal

l

2

/

9



DetfãhHg EÊ:=,:= li=::B:." "",~'""--« : "; """" """:
DEPARTAMENTO ESTADUAL OE TnANSiTO

Ei 31il::Ü Ê:l:l l:ii;::ll

:'.
administrativas e judiciais;

].0. proceder à análise, decisão e respectiva restitu

competência, nos casos a que fizerem jus os
11. cancelar/baixar/anular/ suspender, reativar e

12

necessárias à execução

de Trabalho;

14



Detfã:i\Hli
ESTADO DO R10 GRANDE DO SUL . . . .....nõA'- - "ihxüNnS
SECRETARIA DA h/:ODERNIZAÇÃO ADr-liUiSTRATivx E IIQb t<LL'ur\oua l l"-""--vw
DEPARTAMENTO E$1ADUAL DE TRÂNSITO

17. comunicar, tempestivamente, os fatos que poderão ou estão a afetar a execução normal

do termo de convênio para permitir a adição de providências imediatas pelo DETRAN/RS;

caso seja necessário e de interesse do Município, este deverá contratar o serviço de

:::lll R ill :ll :F =:;;«*".
comprometer a instrução e julgamento dos processos de defesa e recurso.

registrar no SIT quando realizado o pagamento direto ao MUNICÍPIO das multas cobradas

em Dívida Ativa e realizar diretamente o repasse do FUNSET ao DENATRAN.

RS, de

Nome e assinatura do Prefeito Municipal

Para preenchimento pelo DETRAN/RS

Autorizo a adesão do município
Em /

Diretor-Geral do DETRAN/RS

Cadastro FPE n.g

E-mail:convenios@detran . rs.gov.br


