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Apresentação 

 
 
 
O Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito foi 

instituído pelo Decreto de 19 de setembro de 2007, com a finalidade de diagnosticar a situação de 
saúde, segurança e paz no trânsito e promover a articulação e definição de estratégias intersetoriais 
para a melhoria da segurança, promoção da saúde, e da cultura de paz no trânsito. Compõe o Comitê 
representantes das seguintes instituições: 

 
• Ministério das Cidades; 
• Ministério da Saúde; 
• Ministério da Justiça; 
• Ministério dos Transportes; 
• Ministério da Educação; 
• Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República; 
• Secretaria Nacional da Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República; 
• Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD 
• Poder Legislativo – Câmara dos Deputados; 
• Ministério Público do Estado de Alagoas;  
• Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito - AND; 
• Associação Nacional de Transporte Público – ANTP; 
• Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – 

SEST/SENAT; 
• Associação Brasileira de Medicina de Tráfego - ABRAMET; 
• Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito; 
• Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras; 
• Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; 
• Centro de Experimentação e Segurança Viária – Cesvi Brasil; 
• Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 
• Confederação Nacional de Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT. 

 
Na elaboração do Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a 

Década 2011-2020 participaram, a convite do Comitê, técnicos de notório saber representantes dos 
seguintes órgãos públicos e instituições da sociedade civil:  

 
• Asssociação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem - 

ABDER - (DER – MG)  
• Associação Brasileira de Engenharia Automotiva  - AEA  
• Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA 
• Associação Nacional dos Organismos de Inspeção - ANGIS  
• Confederação Nacional de Municípios  - CNM  
• Agência Nacional de Tranportes Terrestres - ANTT  
• Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTrans  
• Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes – CEFTRU/UnB 
• Companhia de Engeraria de Tráfego - CET/SP  
• Clube de Pilotagem Automobilística - CPA 
• Conselho Estadual de Trânsito - Cetran- SC  
• Conselho Estadual de Trânsito - Cetran- MG 
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• Corpo de Bombeiros 
• Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 
• Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF 
• Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul 
• Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 
• Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina 
• Departamento de Trânsito do Distrito Federal 
• Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
• Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO 
• Associação Nacional do Tranporte de Cargas e Logística - NTC & Logística 
• Polícia Militar do Paraná 
• Polícia Militar de Minas Gerais  
• Polícia Militar do Distrito Federal  
• Prefeitura Muncipal de Barretos (SP) 
• Prefeitura Municipal de Campinas (SP) 
• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
• Secretaria Nacional de Transporte e de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades  
• Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBS 
• Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
• Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 
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Introdução 
 
 
 
O PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA 

VIÁRIA para a Década 2011-2020, é um conjunto de medidas que visam contribuir para a 
redução das taxas de mortalidade e lesões por acidentes de trânsito no país, através da 
implementação de ações de fiscalização, educação, saúde infraestrutura e segurança veicular, a 
curto, médio e longo prazo. 

 
O Plano não deve ser entendido como a Política Nacional de Trânsito, dado seu 

caráter restrito a um conjunto de medidas e ao tempo previsto para sua execução. Não obstante, 
poderá ser transformado em programa de governo, através das políticas públicas implementadas 
por diversos ministérios, órgãos públicos e empresas estatais. Trata-se, portanto, de um conjunto 
articulado de medidas intersetoriais, através das quais se estabelecem ações, metas e 
cronogramas de execução, visando a redução de acidentes e mortes no trânsito. 

 
Para que o objetivo seja atingido, o Comitê propõe enfrentar pontos identificados 

como de vulnerabilidade e recomenda que se estabeleçam parcerias, com o envolvimento da 
sociedade civil.  
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Objetivo Geral 
 
 
Construir uma Política de Estado com envolvimento de toda a sociedade 

organizada. 
 
 

Diretrizes Gerais 
 
 
1. Implantar o OBSERVATÓRIO NACIONAL DE TRÂNSITO e incentivar a 

criação de observatórios regionais; 
 
2. Criar, no âmbito de cada órgão do Sistema Nacional de Trânsito - SNT, 

programas voltados à: 
• segurança do pedestre; 
• segurança para motociclistas; 
• segurança para ciclistas. 
• segurança para transporte de carga e transporte público de passageiros; 

 
3. Criar Programa Nacional de Gestão Integrada de Informações no âmbito 

federal, estadual e municipal; 
 
4. Promover os preceitos de acessibilidade em todos os programas que compõem 

o plano da década; 
 
5. Fortalecer o órgão máximo executivo de trânsito da União, como forma de 

garantir a integração de todo o SNT. 
 
 

Fundamentos 
 
 

As ações do Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a 
Década 2011-2020 estão fundamentadas em cinco pilares: 
 

I  - Fiscalização 
II - Educação 
III- Saúde 
IV- Infraestrutura 
V - Segurança Veicular 
 
 
I – Fiscalização 
 

• Criar selo de qualidade na fiscalização de trânsito;  
• Priorizar campanhas fiscalizatórias no âmbito nacional; 
• Elaborar um diagnóstico da fiscalização exercida pelos agentes; 
• Padronizar procedimentos fiscalizatórios no âmbito nacional; 
• Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema Trânsito; 
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• Incentivar a celebração de convênios entre os entes federados para a gestão 
do trânsito de trechos urbanos em rodovias; 

• Priorizar a fiscalização das condutas infracionais com maior potencial de 
vitimização. 

 
 
II – Educação 
 

• Implementar a educação para o trânsito como prática pedagógica cotidiana 
nas pré escolas e nas escolas de ensino fundamental; 

• Promover o debate do tema trânsito nas escolas de ensino médio; 
• Promover cursos de extensão e de pós-graduação, na área de trânsito 

(presenciais, semipresenciais e a distância); 
• Desenvolver uma estratégia de integração com os  meios de comunicação 

com a finalidade de criar uma mídia de trânsito cidadã; 
• Capacitar, formar e requalificar (nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distância) profissionais do Sistema Nacional de 
Trânsito, professores e profissionais da educação básica e superior, 
instrutores, examinadores, diretores gerais e de ensino dos Centros de 
Formação de Condutores, em diferentes áreas do trânsito. 

 
 
III – Saúde 
 

• Promover os preceitos de promoção da saúde voltada à mobilidade urbana 
junto aos setores responsáveis pelo espaço/ambiente de circulação; 

• Promover e garantir o cuidado e a atenção integral às vítimas; 
• Fortalecer a intersetorialidade entre os órgãos de saúde e trânsito. 

 
 
IV – Infraestrutura 
 

• Incentivar a celebração de convênios entre os entes federados para gestão 
do trânsito em  trechos  urbanos de rodovias; 

• Criar programas de manutenção permanente, adequação e tratamento de 
segmentos  críticos de vias; 

• Garantir a utilização somente da sinalização viária regulamentada em todo 
território nacional. 

 
 
V – Segurança Veicular 
 

• Implementar a Inspeção Técnica Veicular ; 
• Definir as diretrizes gerais para desenvolvimento de um projeto de 

“veículo seguro”. 
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ANEXO I 
 

FISCALIZAÇÃO 
 
 
 

AÇÃO 1: Implementar rede de articulação dos órgãos no âmbito nacional. 
 

Objetivo: Cumprir o ciclo de aplicação das normas legais existentes. 
 
Implementação:  

a. formar gabinetes de gestão de trânsito local; 
b. estabelecer plano de comunicação e marketing das ações (mídia); 
c. fomentar discussão com o poder judiciário e Ministério Público sobre as 

ações de trânsito; 
d. integrar os órgãos do SNT com celebração de convênio para 

regulamentação, manutenção, operação e fiscalização; 
e. estabelecer agenda.  

 
Metas físicas: Não aplicável. 
 
Cronograma de execução: Permanente. 
 
Parcerias recomendadas: Todos os órgãos do SNT; Ministério Público; Poder 

Judiciário; Polícia Civil; Polícia Científica; Ministérios e veículos de comunicação. 
 
 
AÇÃO 2: Elaborar um diagnóstico da fiscalização exercida pelos agentes; 
 

Objetivo: Conhecer a realidade da fiscalização. 
 
Implementação:  

a. coletar dados; 
b. elaborar  relatórios gerenciais; 
c. executar seminários regionais e nacional.  

 
Metas físicas: Um seminário nacional e um regional por ano.  
 
Cronograma de execução: Calendário anual. 
 
Parcerias recomendadas: Todos os órgãos executivos do SNT. 

 
 
AÇÃO 3: Investir em recursos materiais e humanos. 

 
Objetivo: Melhoria da performance operacional ; 
 
Implementação:  

a. dotar os órgãos executivos de meios materiais de fiscalização e efetivos de 
agentes suficientes;  

b. prospectar  recursos financeiros;  
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c. elaborar projetos, exemplo: informatização, equipamentos, viaturas, 
guinchos, pátio para recolhimento;  

d. acompanhar a execução. 
 
Metas físicas: Expansão dos efetivos e dotações orçamentárias. Dotar os órgãos 

com número suficiente de agentes de trânsito (mínimo de um agente para cada mil veículos 
registrados), suprindo-os com equipamentos de fiscalização modernos. 

 
Cronograma de execução: Início em 2011 atingindo a meta em 2020 . 
 
Parcerias recomendadas: Banco Mundial; SENASP; BNDS; Banco 

Interamericano de Desenvolvimento; UNESCO. 
 
 
AÇÃO 4: Padronizar procedimentos fiscalizatórios no âmbito nacional; 
 

Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços prestados; 
 
Implementação:  

a. Capacitar os agentes de trânsito; 
b. Implantar manual de fiscalização; 
c. Reforçar a conduta positiva nas abordagens de fiscalização. 

 
Metas físicas: Requalificação de 10% do efetivo a cada ano; implantação do 

manual de fiscalização:100% do efetivo. 
 
Cronograma de execução: 2011 a 2020 . 
 
Parcerias recomendadas: SEST/SENAT, todos os órgãos do SNT e instituições 

credenciadas e autorizadas.  
 
 
AÇÃO 5: Padronizar a coleta e processamento estatístico ; 
 

Objetivo: Obter dados de trânsito confiáveis da realidade brasileira ; 
 
Implementação:  

a. estabelecer campos obrigatórios mínimos para o boletim de ocorrência; 
b. capacitar agentes responsáveis pela coleta e análise de dados; 
c. instituir observatórios de trânsito regionais e nacional.  

 
Metas físicas: Permanente. 
 
Cronograma de execução: Início em 2011 com atualização permanente.  

 
Parcerias recomendadas: Todos os órgãos do SNT. órgãos nacionais, estaduais, 

e municipais de: saúde, educação, meio ambiente, transporte, e segurança pública.  
 
 
AÇÃO 6:  Priorizar campanhas fiscalizatórias no âmbito nacional; 

 
Objetivo: Redução de acidentes de trânsito.  
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Implementação: 

a. expandir a fiscalização eletrônica de velocidade e avanço de sinal 
vermelho; 

b. expandir a fiscalização de: alcoolemia, faixa de pedestre, motocicleta, uso 
do capacete, cinto de segurança, celular, transporte de crianças e 
ultrapassagem proibida; 

c. padronizar e divulgar as boas práticas através dos órgãos de comunicação 
social. 

 
Metas físicas: Redução de 50% do índice de fatalidade dos acidentes de trânsito 

na década.  
 
Cronograma de execução: 2011 a 2020.  
 
Parcerias recomendadas: Todos os órgãos do SNT.  

 
 
AÇÃO 7:  Integrar os municípios ao SNT. 
 

Objetivo: Cumprimento da legislação de trânsito ; 
 
Implementação: Elaborar estudo para viabilidade da integração dos municípios 

através de consorcio, previsto na Resolução 296 do CONTRAN. 
 
Metas físicas: Integração de todos os municípios.  
 
Cronograma de execução: 2011 a 2020.  
 
Parcerias recomendadas: MP, DENATRAN, CETRAN .  

 
 
AÇÃO 8:  Criar selo de qualidade na fiscalização de trânsito; 
 

Objetivo: Incentivo ao cumprimento da legislação ; 
 
Implementação: 

a. estabelecer  os indicadores de qualidade e desempenho; 
b. criar banco de ações positivas de fiscalização no trânsito. 

 
Metas físicas: Certificar 50% dos órgãos e entidades que compõe o sistema até 

2015 e 100% até  2020.  
 
Cronograma de execução: 2011 a 2020.  
 
Parcerias recomendadas: DENATRAN, demais integrantes do SNT, 

SEST/SENAT, SESI, SENAI, SESC, SENAC.  
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ANEXO II 
 

EDUCAÇÃO 
 
 
 

AÇÃO 1:  Capacitação de Profissionais do Trânsito. 
 

Objetivo: Capacitar, formar e requalificar, (presencialmente, 
semipresencialmente e a distância) profissionais do Sistema Nacional de Trânsito, professores e 
profissionais da educação básica e superior, instrutores, examinadores, diretores geral e de 
ensino dos Centros de Formação de Condutores, em diferentes áreas do trânsito. 

 
Implementação: O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) definirá temas 

e conteúdos a serem desenvolvidos nos cursos e elaborará recursos pedagógicos para a execução 
da ação, conforme demanda do Sistema Nacional de Trânsito e de profissionais a serem 
capacitados.  

 
Metas físicas: 100.000 (cem mil) profissionais em cursos presenciais, 

semipresenciais e a distância. 
 
Cronograma de execução: Abril/Novembro, anualmente, de 2011 a 2020. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

Secretarias de Educação, Sistema S, associações, federações, sindicatos, organizações não 
governamentais, entidades públicas e privadas ligadas ao setor. 

 
 

AÇÃO 2: Elaborar programa de acompanhamento e avaliação qualitativa dos cursos  
  de formação, reciclagem e especialização de condutores. 

 
Objetivo: Formação de condutores. 
 
Implementação:O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) definirá 

diretrizes, cronograma de execução e instrumentos de avaliação a serem disponibilizados aos 
Departamentos Estaduais de Trânsito para o desenvolvimento do programa. 

 
Metas físicas: 20% dos cursos ofertados anualmente.  
 
Cronograma de execução: No decorrer dos 10 (dez) anos, com relatórios anuais. 
 
Parcerias recomendadas: Departamentos Estaduais de Trânsito e entidades por 

eles credenciadas.  
 
 

AÇÃO 3: Realização periódica de encontros, seminários, congressos e outros eventos  
  em âmbitos nacional, estadual e municipal, voltados para educação e  
  promoção da vida no trânsito. 

 
Objetivo: Difusão de políticas e ações voltadas a promoção da vida no trânsito.  
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Implementação: O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) realizará 
anualmente: “Seminário Denatran de Educação e Segurança no Trânsito”; “Encontro de 
Educadores do Sistema Nacional de Trânsito”; e bianualmente o Congresso 
Nacional/Internacional de Segurança Viária. 

 
Metas físicas: 10 (dez) Seminários, 10 (dez) Encontros e 5 (cinco) Congressos 

com 12.000 (doze mil) participantes. 
 
Cronograma de execução: Seminários e Encontros, anuais; Congressos: 2012, 

2014, 2016, 2018 e 2020. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

Secretarias de Educação, Sistema S, associações, federações, sindicatos, organizações não 
governamentais, entidades públicas e privadas nacionais e internacionais ligadas ao setor. 

 
 

AÇÃO 4: Elaborar e distribuir recursos pedagógicos (livros, filmes educativos, livretos, 
  softwares, etc.) para diferentes público alvo. 

 
Objetivo: Educação para Cidadania no Trânsito.  
 
Implementação: O Departamento Nacional de Trânsito produzirá diferentes 

recursos pedagógicos, com linguagens acessíveis e conteúdos adequados à política nacional de 
educação.  

 
Metas físicas: 100% dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito.  
 
Cronograma de execução: De janeiro de 2011 a dezembro de 2020. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

associações, federações, sindicatos, organizações não governamentais, entidades públicas e 
privadas, instituições de ensino e usuários do sistema. 

 
 

AÇÃO 5: Disponibilizar obras técnicas e científicas, artigos e outras informações de 
  interesse social relacionadas ao trânsito.  

 
Objetivo: Educação para Cidadania no Trânsito.  
 
Implementação: O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) criará espaço 

virtual em sua Plataforma Educacional para a difusão e socialização de conhecimentos. 
 
Metas físicas: 1.000.000 (um  milhão) de acessos por ano, totalizando 10 milhões 

de acessos. 
 
Cronograma de execução: De janeiro de 2011 a dezembro de 2020. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

universidades, autores, jornalistas, etc; associações, federações, sindicatos, organizações não 
governamentais, entidades públicas e privadas nacionais e internacionais ligadas ao setor. 
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AÇÃO 6: Implementar a educação para o trânsito como prática pedagógica cotidiana 
  nas pré-escolas e nas escolas de ensino fundamental. 

 
Objetivo: Educação para Cidadania no Trânsito. 
 
Implementação: O Departamento Nacional de Trânsito elaborará projeto e 

materiais didáticos de apoio para subsidiar o trabalho pedagógico nas escolas.  
 
Metas físicas: 35.000 (trinta e cinco mil) escolas. 
 
Cronograma de execução: No decorrer dos anos letivos de 2011 a 2020. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

Secretarias de Educação, instituições de ensino públicas e privadas.  
 
 

AÇÃO 7: Promover o debate do tema trânsito nas escolas de ensino médio. 
 
Objetivo: Educação para Cidadania no Trânsito. 
 
Implementação: O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) promoverá 

encontros com estudantes do ensino médio para discutir práticas de educação e segurança no 
trânsito.  

 
Metas físicas: 150.000 (cento e cinqüenta mil) estudantes. 
 
Cronograma de execução: No decorrer dos anos letivos de 2011 a 2020. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

Secretarias de Educação e instituições de ensino públicas e privadas.  
 
 

AÇÃO 8: Promover cursos de extensão e de pós-graduação (presenciais, 
  semipresenciais e a distância). 

 
Objetivo: Educação para Cidadania no Trânsito.  
 
Implementação: O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) estabelecerá 

parcerias com instituições de ensino superior para a criação de cursos de extensão e de pós-
graduação na área de trânsito. 

 
Metas físicas: 540 (quinhentos e quarenta) cursos . 
 
Cronograma de execução: De março de 2011 a dezembro de 2020 . 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

Ministério da Educação, Secretarias de Educação e instituições de ensino públicas e privadas. 
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AÇÃO 9: Definir indicadores que favoreçam a implementação de atividades e atendam 
  as reais necessidades de segurança da população no trânsito.  

 
Objetivo: Educação para Cidadania no Trânsito.  
 
Implementação: O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) realizará 

pesquisas pontuais, com públicos-alvo específicos.  
 
Metas físicas: 1 (uma) pesquisa por ano, totalizando 10 (dez) pesquisas. 
 
Cronograma de execução: De janeiro de 2011 a dezembro de 2020.  
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 

Secretarias Estaduais e Municipais, instituições de ensino públicas e privadas.  
 
 

AÇÃO 10: Realização de campanhas educativas conforme temas e cronogramas 
  estabelecidos pelo CONTRAN e em conformidade às diretrizes da legislação 
  vigente.  

 
Objetivo: Educação para Cidadania no Trânsito.  
 
Implementação: Realização de pesquisa para indicadores quantitativos e/ou 

qualitativos sobre a percepção da população em relação ao trânsito; definição da concepção a ser 
adotada e das linguagens utilizadas, seleção das mídias, freqüência de veiculação, etc; avaliação 
de impacto. 

 
Metas físicas: 6 (seis) campanhas ao ano, totalizando 60 (sessenta) campanhas. 
 
Cronograma de execução: Bimestralmente, de 2011 a 2020. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.  
 
 

AÇÃO 11:  Desenvolver estratégia de integração com os  meios de comunicação com a 
  finalidade de criar uma mídia de trânsito cidadã. 

 
Objetivo: Valorizar as ações de mídia que promovam e incentivem 

comportamentos seguros no trânsito.  
 
Implementação: Divulgação de relatórios periódicos, ações de sensibilização 

para profissionais da mídia e premiação das que incentivam o comportamento seguro.  
 
Metas físicas: 1(um) relatório semestral de avaliação e 1(um) encontro anual.  
 
Cronograma de execução: Nos meses de julho e novembro de 2011 a 2020.  
 
Parcerias recomendadas: Empresas de radiodifusão e de comunicação.  
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ANEXO III 
 

SAÚDE 
 
 
 

AÇÃO 1:   Redução da exposição aos riscos, dos segmentos mais vulneráveis no trânsito. 
 

Objetivo: Promover os preceitos de promoção da saúde voltada à mobilidade 
urbana junto aos setores responsáveis pelo espaço/ambiente de circulação .  

 
Implementação:  

a. criar/ampliar espaços seguros e atrativos para circulação não-motorizada 
b. fomentar políticas eficientes de transporte público, de modo a reduzir a 

necessidade da utilização de meios de maior risco; 
c. políticas de uso do solo que reduzam a necessidade de deslocamentos 

motorizados e/ou a exposição de grupos mais vulneráveis ao risco; 
d. incentivar intervenções de moderação de tráfego. 

 
Metas físicas: A ser detalhado conforme projeto a ser desenvolvido. 
 
Cronograma de execução: Início: imediato. Final: a ser detalhado conforme 

projeto a ser desenvolvido. 
 
Parcerias recomendadas: DENATRAN, Ministério da Saúde, MEC, Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, Secretarias de Transporte e Mobilidade, PRF, PRE .  
 
 

AÇÃO 2:  Ampliação e consolidação do serviço de  atendimento pré-hospitalar móvel.  
 
Objetivo: Promover e garantir o cuidado e a atenção integral às vítimas.  
 
Implementação:  

a. adesão das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ao programa 
SAMU; 

b. estabelecimento de convênios entre SAMU e PRF. 
 
Metas físicas: Cobertura para 100% da população. 
 
  
Cronograma de execução: 75% até 2015; 100% até 2020.  
 
Parcerias recomendadas: Ministério da Saúde, Secretárias Estaduais e 

Municipais de Saúde, PRF; PRE. 
 
 

AÇÃO 3:  Elevar a qualidade do socorro às vítimas, no local do acidente.  
 
Objetivo: Promover e garantir o cuidado e a atenção integral às vítimas.  
 
Implementação:  

c. ampliar o socorro na modalidade Suporte Avançado de Vida; 
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d. aumentar o número de ambulâncias com equipes médicas; 
e. implantar/ampliar o socorro aéreo para conduzir a equipe médica ao local 

do acidente; 
f. garantir o recurso financeiro para as implementações necessárias.  

 
Metas físicas: Cobertura para 100% da população. 
 
Cronograma de execução: Início: imediato. Final: a ser detalhado conforme 

projeto a ser desenvolvido. 
 
Parcerias recomendadas: Ministério da Saúde, Secretárias Estaduais e 

Municipais de Saúde, PRF; PRE. 
 
 

AÇÃO 4:  Ampliação e consolidação do serviço de atendimento pré-hospitalar fixo e 
  hospitalar.  

 
Objetivo: Promover e garantir o cuidado e a atenção integral às vítimas.  
 
Implementação:  

a. qualificação continuada dos recursos humanos voltada para o atendimento 
de urgência e emergência ao trauma; 

b. aumento da capacidade institucional de acordo com a demanda. 
 
Metas físicas: Cobertura para 100% da população. 
 
Cronograma de execução: Início: imediato. Final: a ser detalhado conforme 

projeto a ser desenvolvido.  
 
Parcerias recomendadas: Ministério da Saúde, Secretárias Estaduais e 

Municipais de Saúde, PRF, MPOG. 
 
 

AÇÃO 5:  Ampliação e consolidação do atendimento de reabilitação. 
 
Objetivo: Promover e garantir o cuidado e a atenção integral às vítimas.  
 
Implementação: 

a. qualificação continuada dos recursos humanos voltada para o atendimento 
de reabilitação; 

b. aumento da capacidade institucional de acordo com a demanda. 
 
Metas físicas: Cobertura para 100% da população. 
 
Cronograma de execução: Início: imediato. Final: a ser detalhado conforme 

projeto a ser desenvolvido.  
 
Parcerias recomendadas: Ministério da Saúde, Secretárias Estaduais e 

Municipais de Saúde, PRF, MPOG. 
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AÇÃO 6:  Associação na Implantação do observatório nacional de trânsito. 
 
Objetivo: Dispor de informações fidedignas para subsidiar ações/decisões.  
 
Implementação:  

a. qualificação da informação sobre morbidade, mortalidade e acidentalidade 
no trânsito; 

b. capacitação continuada de profissionais da área de saúde, segurança e 
trânsito e outros. 

c. integração intersetorial da informação; 
d. georeferenciamento da informação;  
e. ampliação do cartão SUS;  
f. criação de Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes para estudo 

das ocorrências de trânsito e formulação de diretrizes. 
 
Metas físicas: Disponibilidade de 100% das informações integradas.  
 
Cronograma de execução:  
Início: imediato.  
Final: a ser detalhado conforme projeto a ser desenvolvido. 
  
Parcerias recomendadas: Órgãos de comunicação, Órgãos do SNT, Ministério 

da Saúde, Aeronáutica, Ministério da Ciência e Tecnologia, IPEA . 
 
 

AÇÃO 7:  Fortalecimento do Sistema Nacional Trânsito, do CTB e priorizar o trânsito 
  como Política de Estado. 
 

Objetivo: Fortalecer a capacidade de gestão do Sistema Trânsito.  
 
Implementação: 

a. revisão da PNT; 
b. inclusão das emendas da Convenção de Viena no CTB através de projeto 

de lei; 
c. transformar o órgão máximo executivo de trânsito da União em autarquia; 
d. responsabilizar gestores pelas metas assumidas.  

 
Metas físicas: 100% do Sistema fortalecido. 
 
Cronograma de execução: Início imediato.  
 
Parcerias recomendadas: MP, órgãos de comunicação, órgãos do Sistema 

Nacional de Trânsito . 
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ANEXO IV 

 
INFRAESTRUTURA 

 
 
 
AÇÃO 1:  Criação de programa nacional de gestão de  informações no âmbito federal, 
  estadual e municipal a ser integrado ao RENAEST e/ou Observatório 
  Nacional de Trânsito. 
 

Objetivo: Obter  informações que permitam a análise e o diagnóstico das causas 
dos acidentes.  

 
Implementação:  

a. montagem de um banco de dados confiável nas esferas federal,estadual e 
municipal; 

b. centralização das informações locais no órgão executivo de trânsito com 
circunscrição sobre a via; 

c. criação de número único de telefone para emergências e acidentes; 
d. melhoria das informações e padronização do Boletim de Ocorrência e 

criação de um relatório complementar de uso exclusivamente técnico. 
 
Metas físicas: um observatório nacional, observatórios estaduais.  
 
Cronograma de execução:  
Implantação do observatório nacional, imediata.  
Implantação do Programa (montagem dos bancos) nas cidades municipalizadas e 

órgãos executivos de trânsito estaduais, 2 (dois) anos.  
Para os demais municípios, 4 (quatro) anos. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos executivos de trânsito, Secretarias de 

Segurança Pública, DPRF, IML's, Ministério da Saúde, Órgãos de Saúde. 
 
 

AÇÃO 2:  Criação de programa de gestão integrada do risco, no âmbito de cada órgão 
  do SNT. 

 
Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes.  
 
Implementação: 

a. análise e detecção das causas dos acidentes pelos órgãos executivos de 
trânsito; 

b. criação de comitês intersetoriais para viabilizar as ações integradas; 
c. análise e mitigação prioritárias dos pontos críticos; 
d. garantir que todas as intervenções no sistema viário  sejam previamente 

aprovadas pelos órgãos executivos de trânsito. 
 
Metas físicas: 
 
Cronograma de execução: a definir. 
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Parcerias recomendadas: Organizações públicas, privadas e da sociedade civil. 
 
 

AÇÃO 3:  Criação do programa de proteção ao pedestre  
 
Objetivo: Reduzir atropelamentos .  
 
Implementação: 

a. garantir travessias demarcadas e sinalizadas; 
b. garantir tempo adequado de espera e travessia em local semaforizado; 
c. direcionar os pedestres para o local mais seguro de travessia; 
d. garantir  passeios e sinalização para travessias em áreas de entorno de 

escolas; 
e. implantação de faixas elevadas de pedestres; 
f. atendimento ao Decreto 5.296/2004 que regulamentou as Leis 

10.048/2000 e 10.098/2000; 
g. implantação e manutenção de acostamentos em rodovias e obras de arte; 
h. implantação e adequação dos passeios no sistema viário urbano e em 

trechos urbanos de rodovias; 
i. garantir passagens em desnível seguras, obedecendo a linha de desejo de 

caminhamento do pedestre; 
j. iluminar travessias urbanas em locais com deficiência de iluminação; 
k. implantar refúgios em vias de duplo sentido com travessia concentrada. 

 
Metas físicas: a definir 
 
Cronograma de execução: a definir. 
 
Parcerias recomendadas: Organizações públicas, privadas e da sociedade civil. 
 
 

AÇÃO 4:  Criação de programa de segurança para motociclistas.  
 
Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes com motociclistas.  
 
Implementação:  

a. proibir a circulação de motocicletas nas vias urbanas de características 
expressas e de tráfego  pesado; 

b. limitar a velocidade das motocicletas a 80% da velocidade regulamentada 
da via; 

c. segregar motocicletas dos demais veículos, quando possível (via com 
largura suficiente, etc..), preferencialmente  do lado esquerdo; 

d. restringir o uso de tachões e prismas de concreto em rodovias e vias 
urbanas. Recomenda-se tacha refletiva para tal; 

e. utilizar sempre que possível uma pavimentação que promova a maior 
aderência pneu/pavimento, em vias públicas; 

f. proibir recobrimento da sinalização horizontal com tinta preta; 
g. estimular o uso de pavimentação "camada porosa de atrito", para evitar 

aquaplanagem. 
 
Metas físicas:a definir; 
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Cronograma de execução: a definir. 
 
Parcerias recomendadas: Organizações públicas, privadas e da sociedade civil. 
 
 

AÇÃO 5:  Criação de programa de segurança para ciclistas. 
 
Objetivo: Reduzir a incidência de acidentes com ciclistas.  
 
Implementação: 

a. estimular a implantação de ciclofaixas e ciclovias; 
b. estimular a integração modal (estacionamento de bicicletas, permissão de 

acesso de bicicletas nos meios de transporte coletivo etc); 
c. garantir a sinalização adequada das ciclovias e ciclofaixas, quando 

implantadas.  
 
Metas físicas: a definir. 
 
Cronograma de execução: a definir. 
 
Parcerias recomendadas: Organizações públicas, privadas e da sociedade civil. 
 
 

AÇÃO 6:  Incentivo à celebração de convênios entre os entes federados para a gestão do 
trânsito de trechos urbanos em rodovias. 

 
Objetivo: Melhorar a manutenção, fiscalização e operação desses trechos .  
 
Implementação:Elaboração de modelo de convênio para ser utilizado nas 

tratativas entre os órgãos executivos. 
 
Metas físicas: a definir. 
 
Cronograma de execução: a definir. 
 
Parcerias recomendadas: União,estados e municípios.  
 
 

AÇÃO 7:  Criar programa de manutenção permanente e adequação de vias. 
 
Objetivo: Minimizar as causas de acidentalidade advindas da via.  
 
Implementação: 

a. manutenção do pavimento; 
b. poda da vegetação adjacente; 
c. limpeza de dispositivos de drenagem; 
d. manutenção da sinalização viária e dispositivos de segurança; 
e. correção de traçado e super elevação em curvas; 
f. estimular o uso de atenuadores de impacto em obstáculos fixos; 
g. garantir a visibilidade de defensas metálicas e barreiras de concreto; 
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h. garantir  proteção adequada aos obstáculos rígidos (defensa instalada em 
sentido contrário, defensas inadequadamente ancoradas, defensas não 
ancoradas em cabeceiras de ponte, viadutos); 

i. estimular o uso de dispositivos colapsíveis (material plástico ou outro)em 
sinalização de modo geral, em especial na sinalização de obras; 

j. estimular o uso de dispositivos anti ofuscamento; 
k. proibir a agricultura na faixa de domínio de rodovias; 
l. substituição de árvores de grande e médio porte por maciços arbustivos na 

faixa de domínio em vias rurais; 
m. construção e manutenção de cercas ao longo das rodovias evitando a 

invasão de animais; 
n. implantação de medidas de moderação de tráfego em vias urbanas; 
o. separação do trânsito de longa distância do local, através da implantação 

de vias laterais; 
p. restrição do uso de mão inglesa e contra-fluxo; 
q. implantação de balanças em rodovias para fiscalização de excesso de peso; 
r. implantação e manutenção de calçadas em área urbana e acostamento em 

rodovias; 
s. implantação de baias de ônibus em rodovias; 
t. atendimento ao Decreto 5.296/2004 que regulamentou as leis federais 

10.048/2000 e 10.098/2000. 
u. revisão do Plano Nacional de Viação –PNV 

 
Metas físicas: a definir. 
 
Cronograma de execução: a definir. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos federais, estaduais,municipais, concessionárias 

de serviços públicos (teles, energia,saneamento etc), Ministério Público e Tribunais de Contas. 
 
 

AÇÃO 8:  Garantir a utilização da sinalização viária regulamentada em todo território 
  nacional.  

 
Objetivo: Evitar o conflito de entendimento pelos usuários das vias.  
 
Implementação:  

a. o Denatran deve promover o treinamento e a capacitação dos profissionais 
da área nas cidades com trânsito municipalizado ou não, através da difusão 
das boas práticas sinalização e segurança viária; 

b. valorização e cobrança pelo CONTRAN das atividades do CETRAN. 
 
Metas físicas:a definir. 
 
Cronograma de execução: a definir. 
 
Parcerias recomendadas: Órgãos executivos de trânsito, CETRAN, Ministério 

Público e Tribunais de Contas. 
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ANEXO V 
 

SEGURANÇA VEICULAR 
 
 
 
AÇÃO 1:  Implementação da Inspeção Técnica Veicular - ITV .  
 

Objetivo:  
a. inspecionar 100% da frota de veículos; 
b. acompanhar a evolução das normas de ITV. 

 
Implementação: 

a. criar e desenvolver a cultura da manutenção dos veículos; 
b. introdução gradativa dos itens de reprovação definidos pela ITV. 

 
Metas físicas: Frota alvo definida pelo PL 5525/2009, em tramitação no 

Congresso Nacional. 
 
Cronograma de execução: Definida pelo PL 5525/2009.  
 
Parcerias recomendadas: ANTT,  AND, Universidades, Centro de Pesquisas, 

CESVI, ANFAVEA, AEA, ANGIS, DENATRAN. 
 
 

AÇÃO 2:  Implementação do Registro Nacional de estatística do SNT.  
 
Objetivo: Ferramenta imprescindível para avaliação e diagnóstico que possibilite 

o estabelecimento de políticas de segurança do SNT (Fator Humano, Via e Veículo), para o 
acompanhamento do plano de redução de acidentes da década. 

 
Implementação: 

a. levantar os sistemas de coleta de dados existentes;  
b. definir o modelo; 
c. estabelecer e validar o piloto; 
d. implantação. 

 
Metas físicas: Unificação do sistema coleta de dados estatísticos e formação de 

um banco único e certificado . 
 
Cronograma de execução: 12 meses. 
 
Parcerias recomendadas: Ministério da Saúde, ANTT, AND, Fórum de 

Secretários Municipais de Trânsito, Confederação Nacional de Municípios, CESVI, ANTP, 
ABRAMET, ANFAVEA, AEA, ANGIS, Polícia Militar, DPRF, DENATRAN. 

 
 

AÇÃO 3:  Definir as diretrizes gerais para desenvolvimento de um projeto de  “veiculo 
  seguro”.  

 
Objetivo: Aumentar o nível de segurança ativa e passiva dos veículos, reduzindo, 

conseqüentemente, o número de acidentes e de morte e de feridos.  
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Implementação: Incorporação gradativa dos itens de segurança.  
 
Metas físicas:  

a. diagnóstico do estágio de segurança dos veículos fabricados no país; 
b. levantamento do nível de segurança dos veículos fabricados em outros 

países; 
c. desenvolvimento do veículo seguro . 

 
Cronograma de execução: 5 (cinco) anos.  
 
Parcerias recomendadas: ANFAVEA, SINDIPEÇAS, AEA, SIMEFRE, 

ABRACICLO, ANFIR, CENTROS DE PESQUISAS, DENATRAN. 
   


