
   

Assess Jud/jvsj   Rua João Brícola, 32, 14º andar | CEP 01014-010 | São Paulo, SP 

Fone: (11) 2650-4330 

 

 

PORTARIA DENTRAN 169, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 

Dispõe sobre a criação de grupo de trabalho 

visando a realização de debates, análises, 

proposições e ações para a melhoria das 

condições para os motofretista no Estado de São 

Paulo. 

 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas 
competências que lhe são conferidas pelo artigo 10 do Anexo a que se refere o artigo 1º do 
Decreto 59.055, de 09 de abril de 2013, 
 
CONSIDERANDO que o DETRAN-SP é o órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo, 
integrante do Sistema Nacional de Trânsito, previsto no inciso III do artigo 7º da Lei federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e tem por finalidade 
executar, controlar e fiscalizar as atividades de trânsito, nos termos da legislação em vigor; 
 
CONSIDERANDO que a mobilidade segura é uma das prioridades do Governo do Estado de São 
Paulo; 
 
CONSIDERANDO que o Programa Respeito à Vida tem a missão de atuar como agente articulador 
para a promoção de ações com foco na redução de acidentes de trânsito;  
 
CONSIDERANDO os dados divulgados pelo INFOSIGA-SP sobre número de acidentes no trânsito 
envolvendo motociclistas no Estado de São Paulo; 
 
CONSIDERANDO a sinergia criada pela interação de entes e entidades públicos e privados em meio 
à Semana Nacional de Trânsito no âmbito do Estado de São Paulo; 
 
CONSIDERANDO que dentre os entes participantes estão:  

a) a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, responsável por gerir e planejar as 
políticas municipais de mobilidade urbana na Cidade de São Paulo; 

b) o Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas Intermunicipal do 
Estado de São Paulo – SINDIMOTOSP, entidade representativa do segmento, que reúne as 
principais categorias de profissionais envolvidos na prestação de serviços de entrega por 
motofrete; 

c)  a Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo – FMUSP, que prende-se ao ensino de 
graduação e pós-graduação, à pesquisa e à cultura e extensão de serviços à comunidade, 
relacionadas à medicina, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, dentro dos 
mais elevados preceitos éticos e morais; 

d) a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares – ABRACICLO, entidade que tem como missão defender, apoiar e 
divulgar os interesses e ações do setor de duas rodas nas áreas política, técnica e social; 
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e) o Sindicato das Empresas de Distribuição de Entregas Rápidas do Estado de São Paulo – 
SEDERSP, entidade que defende os interesses do segmento dos trabalhadores de duas 
rodas, promovendo a valorização do setor através de boas práticas, estimulando o 
empreendedorismo e o desenvolvimento das empresas; 

f) a União Geral dos Trabalhadores – UGT, pautada em um projeto sindical, consentâneo com 
o século XXI, centrado no ser humano e capaz de oferecer respostas e propostas aos 
problemas nacionais; 

 
CONSIDERANDO o interesse mútuo de todas as instituições em promover ações focadas em 
segurança viária;  
 
RESOLVE: 
  
Artigo 1º - Instituir junto ao Gabinete do DETRAN-SP Grupo de Trabalho com o objetivo de realizar 

debates, análises, proposições e ações para a melhoria das condições para os motofretistas no 

Estado de São Paulo, a ser composto por representantes indicados pelo DETRAN-SP, Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transportes, SINDIMOTOSP, FMUSP, ABRACICLO, SEDERSP e UGT, 
pertinentes às seguintes questões: 
 

a) Debate sobre boas práticas operacionais que podem colaborar para a redução do número 

de acidentes. 

b) Análise de alternativas educacionais voltadas à formação dos motofretistas; 

c) Elaboração de propostas para a modernização da legislação de trânsito, em especial as 

Resoluções 356 e 410 do CONTRAN, aplicável aos motofretistas; 

d) Promoção de ações: 

a. de mobilização dos principais atores para a difusão de informações estratégicas; 

b. de campo para o engajamento dos motofretistas nas políticas de redução de 

acidentes de trânsito; 

e) Proposição de iniciativas focadas em segurança do trânsito. 

 
 
Artigo 2º - Ao ente e às entidades participantes do grupo de trabalho propõe-se a indicação de um 
membro titular e outro suplente para compô-lo, a ser direcionada ao Diretor-Presidente do 
DETRAN-SP no prazo de até 3 (três) dias, que os designará em ato próprio conjuntamente com os 
membros do próprio DETRAN-SP. 
 
Parágrafo único - A Coordenação do grupo de trabalho será exercida por representante do 
DETRAN-SP. 
 
Artigo 3º - A conclusão das atividades do grupo de trabalho de que trata o artigo 1º culminará em 
relatório final a ser apresentado ao Diretor-Presidente do DETRAN-SP por sua coordenação, em 
prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
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Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

ERNESTO MASCELLANI NETO 

Diretora-Presidente 
 


