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Lei Municipal nº 1614/2002
(criação do DEPTRAN)

Art. 2º. O Departamento de Trânsito – DEPTRAN, será implantado

com a estrutura necessária à integração do Município de Campo
Largo ao Sistema Nacional de Trânsito, com as atribuições e
competências estabelecidas nos artigos 21 e 24 da Lei Federal nº
9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro nas áreas de administração,
gerenciamento, engenharia de tráfego, fiscalização, educação,

levantamento e controle de dados estatísticos.



SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ORDEM PÚBLICA

Secretário Samir Moussa

DIRETORIA DA DEFESA 
SOCIAL E RESILIÊNCIA

Diretor Everton de Oliveira

Divisão de Sinalização Viária
e Transporte Público



Nomeação DIRETOR DEPTRAN
Everson Adriano Vaz da Silva



JARI – JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES

Lei nº 1612/2002 Criação DEPTRAN e JARI

Decreto nº 222/2018 – Regimento Interno JARI

Nomeação JARI vigente: Decreto 034/2021

- 3 membros titulares

- 3 membros suplentes

- julgamento em sessões agendadas

(Local: sede do DEPTRAN-Campo Largo)



5. FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Criado em Lei nº 2925/2018.

O COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito é o Órgão colegiado
consultivo, propositivo e participativo que participa ativamente do
gerenciamento do Fundo Municipal de Trânsito.

Em 2022, o Fundo geriu o montante de R$ 977.000,00 para fins de:

- sinalização viária: R$ 664.000,00

- manutenção e educação de trânsito: R$ 295.000,00

- serviços de tecnologia vinculados ao trânsito: R$ 18.438,00



ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE INFRAÇÕES:

⚫ Sistema de talonário eletrônico aos Agentes de
Trânsito GIT MOBI

⚫ Sistema 100% eletrônico ESTAR DIGITAL

⚫ Convênio ao sistema SNE desde setembro/22

⚫ Em implantação ao sistema GEPROC tornando os
processos do Departamento 100% digitais



ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA:

Contamos com o apoio de uma
equipe de 13 pessoas no setor
administrativo, sendo 05 apenas de
atendimento direto ao público.

A equipe fixa operacional é de 12
pessoas, além de empresas
terceirizadas que prestam apoio
técnico de acordo com novas
demandas.



Agentes de trânsito: 

43 guardas municipais



Agentes de estacionamento:

09 agentes 

estatutários



Estrutura:

SEDE CENTENÁRIO:

Atendimento ao público

Centro operacional ESTAR

Setor Administrativo  



Estrutura:

SEDE LEGRAND:

Centro operacional de sinalização 
viária;

Estoque de materiais

Confecção própria de placas de                
sinalização vertical.  



Estrutura:

VEÍCULOS:

Contamos com uma frota de 

04 viaturas de trânsito
03 veículos operacionais de 

sinalização viária
01 veículo fiscalização ESTAR  



Atuação de Fiscalização

Ano Autos de Infração de 

Trânsito

Notificações ESTAR

2022 6468 52655

2021 4738 38660

2020 5321 56302



Protocolos de Processos 2022

Tipos de protocolos

Recurso JARI 156

Defesa de Autuação 486

Identificação de 

Condutor

835

Recurso CETRAN 39

Total 1516

Prazo médio julgamento

30 dias

45 dias

7 dias



TÁXI – Lei Municipal nº 2968/2022 

Concorrência Pública vigente – nº001/2019

- 46 TAXISTAS OUTORGADOS (2022)

Contamos com 156 veículos de transporte escolar privado
cadastrados em nosso município



SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

A partir de setembro de 2022 foi

criada a DIRETORIA DE

TRANSPORTE PÚBLICO, criada

para fins de melhor organização

e adequação à nova concessão

de transporte público municipal

cujo edital deverá ser lançado no

primeiro semestre de 2023.

Anteriormente, a pasta também

era integralmente administrada

pelo DEPTRAN.



A nova concessão deverá entrar em

vigor em março de 2024, com previsões

de muitas mudanças ao setor, entre elas

central de controle da frota, novos mini

terminais de integração, entre outros a

curto médio e longo prazo, tornando o

transporte público mais ágil e efetivo,

sendo uma grande conquista aos

campo-larguenses.



Fiscalização e Operação de Trânsito:

Acidentes de trânsito:

Atendimentos realizados quando
solicitados através da central de
Ouvidoria Municipal, telefone
direto ao DEPTRAN ou em
qualquer caso de conhecimento
do Departamento.



Fiscalização e Operação de Trânsito:

Apoio a eventos:

Atendimentos realizados quando
solicitados através de pedido
oficial a eventos autorizados,
muitas vezes em parceria com a
segurança pública.



Fiscalização e Operação de Trânsito:

Apoio à sinalização na via:

Para proteção dos motoristas e
pedestres em qualquer
necessidade de sinalização
emergencial da via. DEPTRAN
sempre atento!



Sinalização Viária:

No centro e principalmente nos bairros: 
sinalização horizontal e vertical sempre são sinônimos de segurança 
no trânsito! 



Principais Investimentos 2022 : 

R$ 3.500.000,00 – instalação novos semáforos

R$ 1.000.00,00 – pinturas viárias



Sinalização Horizontal:



Sinalização Vertical



Instalação de Novos Semáforos:

Em 2022 a Prefeitura Municipal de Campo

Largo iniciou a instalação dos novos
semáforos na cidade com a tecnologia
que permite a sincronização dos
semáforos de acordo com a velocidade
da via, trazendo segurança ao pedestre e
melhorando o fluxo de veículos.

Serão 55 pontos do Município
contemplados com o novo sistema,
incluindo 30 novos cruzamentos, uma
grande conquista à segurança em nosso
trânsito!



Uma cidade bonita
e bem sinalizada,
pela segurança de

todos!

JUNTOS
SALVAMOS

VIDAS!



PREVISÃO de Investimentos 2023 : 

- R$ 1.500.000,00 – implantação monitoramento de velocidade

- R$ 1.000.00,00 – sinalização viária



Em fase de finalização de Termo
Interno de Referência, o inédito
sistema de monitoramento de
velocidade em nosso Município
transformará o trânsito da nossa
cidade em um dos mais
tecnológicos e seguros do Estado.

Com previsão de alcance de 50
faixas de monitoramento, a
licitação ocorrerá nos próximos
meses e a instalação deve ser
iniciada ainda em 2023.



REFERÊNCIA NACIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA

O município de Campo Largo foi

um dos pioneiros do país a

implantar a Muralha Digital de

Segurança, com integração da

Polícia Federal, Polícia

Rodoviária Federal, Polícia

Militar, Bombeiros, Polícia Civil,

Polícia Rodoviária Estadual,

Guarda Municipal e Defesa Civil.



O sistema de inovadora tecnologia e inteligência foi
implantado no ano de 2020, e trouxe além de segurança
pública, maior segurança ao trânsito municipal,
incidindo em maior apreensão de veículos irregulares
em razão das ações preventivas e repressivas de
combate à criminalidade.

Imagens obtidas pelo DEPTRAN através 

do sistema de Estar Digital também fazem 

parte do sistema!

Alta Tecnologia integrada, contribuindo 

para tornar nosso trânsito cada dia mais 

seguro !



PÁTIO MUNICIPAL – Lei nº 3040/2022
Rua Desembargador Clotário Portugal, 647.

(fundos Sede da Guarda Municipal)

• Veículos com AIT recolhidos ao pátio municipal em 2022 : 381

• Veículos abandonados – LEI Mun. nº 2911/2017

Veículos notificados em 2022: 82

Veículos recolhidos ao pátio municipal: 09



⚫ Educação no Trânsito

O município de Campo Largo sempre foi bastante ativo e participativo
nas campanhas educativas de trânsito, sempre em parceria com a
Secretaria de Educação e projetos sociais, como o Guarda-Mirim.



OBSERVATÓRIO NACIONAL DE
SEGURANÇA VIÁRIA

Com muito orgulho, somos integrantes do
Observatório Nacional de Segurança
Viária, e contamos com o ilustre apoio do
observador nacional de Trânsito, Sr.
Samir Moussa, que atua diretamente
como conhecedor da causa no
Departamento Municipal de Trânsito em
sua função como Secretário Municipal.



PROJETO EDUCA

O Projeto Educa já é uma
realidade em nosso
Município, direcionado a
Escolas Públicas Municipais
em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação.



⚫ Educação no Trânsito
⚫ Campanhas Educativas:

Principais:

- Maio amarelo 

- Semana Nacional do Trânsito



⚫ Educação no Trânsito
⚫ Escola Municipal do Trânsito:

Em 2022 se iniciou a efetiva

implantação da Escola Municipal

de Trânsito, visando a ampla

educação a todos os estudantes

campo-larguenses.



PISTA EDUCATIVA:

Como início dessa grande
conquista, inauguramos em
setembro/22 a pista educativa. Um
sucesso entre nossos pequenos
cidadãos!

Os atendimentos são realizados
com agendamento prévio e a
instrução é efetuada pelos agentes
de estacionamento.

Há previsão para construção de
salas de aula no local.



SETOR DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO:

Contamos com um setor de Engenharia do Trânsito, que conta com

engenheiros especialistas em trânsito, e elaboram Estudo de Impacto

de Vizinhança - EIV, Planejamento de viabilidade técnica e novos

planejamentos de trânsito a curto, médio e longo prazo.



Gratos pela atenção!

Equipe

Rua do Centenário, 2245, Centro – Campo Largo/PR

(041)3392-3371 – deptran@campolargo.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ORDEM PÚBLICA


