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Emdec divulga balanço de multas de trânsito em 
2016 
 
Em todo período foram aplicadas 575.207 penalidades. 
 
Márcio Souza 
Dentro da diretriz de transparência e publicidade nos atos da Administração 
municipal, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) 
divulga os dados sobre a fiscalização de trânsito em 2016. No ano foram 
efetivamente aplicadas 575.207 penalidades. Deste total, 409.473, 
representando 71,19%, foram oriundas de fiscalização eletrônica (radares); e 
165.734 (28,81%) foram emitidas pelos agentes da Mobilidade Urbana 
(manuais). 
 
Em 2016, a frota de veículos licenciados no município foi de 902.306. Os dados 
da frota são fornecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran/SP), tendo como referência o fechamento de dezembro. O desrespeito 
ao limite de velocidade máxima estipulada para a via, mais uma vez, teve 
destaque e figura como a principal infração de trânsito cometida no ano. O 
número representa 51,10% do total de todas as infrações cometidas. 
 
“Nós vemos que, no conjunto das principais infrações, estão situações que 
colocam em risco à vida de todos os envolvidos com a circulação, 
principalmente o pedestre, a parte mais frágil do contexto. São infrações de 
trânsito como a prática de alta velocidade, avanço de sinal vermelho e uso do 
celular ao volante. Por isso, nossa grande preocupação com a orientação e a 
fiscalização”, afirma o secretário de Transportes e presidente da Emdec, Carlos 
José Barreiro. 
 
Estudos preliminares da Emdec apontam que em 2016 ocorreram quase 20% 
menos mortes no trânsito do município, na comparação com 2015, que 
registrou 88 vítimas fatais. O resultado expressivo reflete os acertos da 
Administração municipal nas campanhas educativas, incremento da sinalização 
viária, monitoramento e fiscalização. 
 
“Estamos trabalhando para melhorar as condições de fluidez e segurança viária 
no município, tendo como diretrizes engenharia de tráfego, educação e 
fiscalização. São ações que procuram aumentar a segurança e diminuir o 
desrespeito às Leis de Trânsito”, afirma Barreiro. 
 
Infrações 
Confira as cinco principais infrações de trânsito, cometidas em 2016. A soma 
do ranking representa mais de 90% (93,65%) do total de multas aplicadas no 
ano. 
 
Ranking de Infrações 2016 



1º) Transitar em velocidade superior à máxima permitida (até 20%; entre 20% e 
50%; acima de 50%): 293.929 (51,10% do total). 
2º) Avanço de sinal vermelho: 120.554 (20,96%). 
3º) Estacionamento irregular: 73.535 (12,78%). 
4º) Dirigir com uso de telefone celular: 28.409 (4,94%). 
5º) Deixar o condutor / passageiro de usar o cinto de segurança: 22.238 
(3,87%). 
 
Veículos autuados 
No município há casos de veículos recorrentes na prática de infrações de 
trânsito. Em 2016, 2.067 veículos receberam mais de dez autuações. Entre 
seis e dez multas foram 6.770 veículos. Entre duas e cinco autuações, 97.424 
veículos. E 232.745 veículos receberam apenas uma multa de trânsito. No 
total, 339.006 veículos foram autuados em 2016. 
 
Campeões 
Como todo ano, o balanço de multas de trânsito de Campinas apresenta os 
veículos campeões no cometimento de infrações. Em 2016, os cinco primeiros 
colocados registraram, juntos, 1.302 autuações. O campeão foi um veículo GM 
Vectra CD com 382 multas. 
 
As placas dos veículos foram enviadas para o sistema de monitoramento 
eletrônico do município. “Estamos trabalhando para evitar que esses infratores 
contumazes continuem circulando pelas nossas vias, colocando em risco a 
segurança do trânsito. Quem não tem preocupação em respeitar às Leis de 
Trânsito, também não tem preocupação com o próximo”, avalia Barreiro. 
 
Ranking de Veículos 2016 
1º) GM Vectra CD – Placa CNY 6XXX: 382 autuações. 
2º) GM Celta – Placa MMT 3XXX: 302 autuações. 
3º) Honda Fit LXL – Placa ERB 7XXX: 226 autuações. 
4º) Renault Clio RT 16V – Placa DHR 6XXX: 197 autuações. 
5º) Renault Clio – Placa BEM 2XXX: 195 autuações. 
 
Multa NIC 
A multa NIC (Não Identificação do Condutor) é aplicada para a pessoa jurídica 
(empresa), proprietária de veículo, que não identifica o motorista que cometeu 
uma infração de trânsito. Em 2016 foram aplicadas 72.131 multas NIC. 
 
Outros lugares 
Em 2016, do total de multas de trânsito aplicadas em Campinas, 340.281 foram 
para veículos emplacados no município. Veículos com placas de cidades que 
compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC) receberam 102.316 
autuações. 
 
Para veículos com placas de outras cidades do Estado de São Paulo foram 
97.698 multas. Por fim, veículos com placas de outros estados receberam 
34.912 autuações. A soma de todas as multas totaliza 575.207. 
 



“Nossa cidade, além da alta frota registrada no município, também recebe 
veículos de outras localidades. Isto faz com que tenhamos uma das mais altas 
taxas de motorização do País, de quase um veículo por habitante”, avalia o 
presidente da Emdec. 
 
Vias 
O balanço da fiscalização de trânsito de Campinas também lista as cinco 
principais vias que mais acumularam infrações, em 2016. A Avenida John Boyd 
Dunlop, mais uma vez, foi campeã, com 55.955 registros. 
 
Ranking de Vias 2016 
1º) Avenida John Boyd Dunlop: 55.955 autuações.  
2º) Avenida Dr. Heitor Penteado: 41.703 autuações. 
3º) Avenida José Amgarten: 31.720 autuações. 
4º) Túnel Joá Penteado: 27.004 autuações. 
5º) Avenida Dr. Moraes Salles: 25.301 autuações. 
 
Arrecadação e investimentos 
Em 2016, o valor bruto arrecadado com as multas de trânsito foi de R$ 
59.337.938,45. O valor líquido foi de R$ 39.483.972,53. Dentro das 
determinações que estão previstas no Artigo 320 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) e na Resolução Nº 638/2016 do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), a Emdec aplicou os recursos em ações e projetos nas 
áreas de educação, engenharia, fiscalização, sinalização, planejamento e 
controle do trânsito. 
 
Para Educação de Trânsito foram destinados R$ 1.707.761,11. Os 
investimentos em Fiscalização totalizaram R$ 38.213.733,69. Sinalização 
recebeu R$ 16.342.472,36. E Planejamento R$ 19.229.459,95. 
 
 
 


