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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ 
 

O DETRAN/PI - Departamento Estadual de Trânsito do Piauí é uma 

autarquia estadual instituída pela Lei-Delegada nº 80, de 16.05.1972, 

vinculado à Secretaria de Cidades do Estado (Art. 33, §3º, inciso I da 

Lei Complementar Nº 28, de 09/06/2003 - § 3º criado pela Lei 

Complementar nº 83, de 12 de abril de 2007). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O que o TCE encontrou? 
 
 De início, observou-se a recorrência nas reclamações relacionadas 
à queda dos sistemas informatizados do Detran/PI. Após a realização 
dos procedimentos de fiscalização, verificou-se que as sucessivas 
quedas no sistema representam apenas a ponta visível do iceberg. 
Abaixo da superfície foram constatados diversos problemas que 
comprometem sobremaneira a prestação dos serviços, prejudicando o 
alcance dos resultados esperados, ou seja, o adequado atendimento 
da população.  
 
 Dentre os problemas encontrados, destacam-se: falta de integração 
de sistemas; rede, conectividade e equipamentos de T.I. precários; 
dependência da ATI e SEFAZ; ausência de PDTI; descrições 
incompletas ou falhas dos processos; baixa virtualização dos serviços; 
ausência de carta de serviços; site desatualizado, dificuldade de 
acesso e falta de divulgação dos serviços online, aumentando o 
comparecimento presencial ao órgão e o sentimento de necessidade 
de despachantes; ausência de instrumentos de planejamento e 
avaliação do desempenho institucional; a ausência de gestão de 
riscos; concentração da força de trabalho em mão-de-obra 
terceirizada; não renovação do quadro efetivo de pessoal; ausência de 
práticas gerenciais e institucionais com a finalidade de estimular o 
desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a 
motivação e o comprometimento dos servidores com o órgão; 
ausência de controle e transparência na contabilização da aplicação 
dos recursos arrecadados com multas, configurando um obstáculo a 
uma gestão fiscal responsável; fragilidades em relação à segurança, 
condições de armazenamento e atendimento da empresa 
concessionária dos serviços de remoção, custódia e organização de 
leilões; elevada concentração das atividades de apreensão de veículos 
em poucos municípios do Estado; ausência de acompanhamento e 
avaliação da efetividade das ações educativas realizadas pela Escola 
de Trânsito; não consolidação das estatísticas de trânsito, dentre 
outros. 
 

 

EM RESUMO 
 
 
 

Por que o levantamento foi 
realizado? 
 
A Divisão de Fiscalização Temática 
Residual – DFESP-3 não está 
previamente vinculada a uma temática 
específica, logo, sua atuação deve ser 
direcionada motivadamente para 
políticas públicas de extrema relevância 
não fiscalizadas pelas outras Divisões 
Especializadas, e, com arrimo no 
PACEX 2020/2021, esta Divisão teve 
sua atuação voltada para o tema 
“Avaliação dos recursos 
organizacionais e da qualidade dos 
serviços prestados pelo DETRAN”.   
 
Vale destacar que no bojo do 
TC/006018/2020, a Segunda Câmara 
desta Corte de Contas, por meio do 
Acórdão n° 1.907/2019, inserto na peça 
41, determinou “à DFESP que inclua 
nas próximas auditorias no DETRAN a 
análise de aspectos relacionados à 
eficiência e economicidade na 
prestação dos serviços relacionados à 
atividade-fim da autarquia, tais como 
emissão de Carteiras Nacionais de 
Habilitação (CNH), licenciamentos, 
treinamentos, multas e taxas, nos 
termos e pelos fundamentos expostos 
no voto da Relatora (peça 38).”. 
 
 
 

Quais os benefícios esperados? 
 

Após análise das informações 
levantadas do DETRAN/PI, foram 
elencados os possíveis temas que 
possam ser objeto de auditoria no 
órgão, com o intuito de apresentar 
proposições que contribuam para o 
aperfeiçoamento da gestão na referida 
autarquia, de modo a resultar, 
consequentemente, na melhoria da 
qualidade dos serviços prestados à 
população piauiense. 
 
 

 

 

 

 

 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 

TEMÁTICA RESIDUAL 

 DFESP-3 

TCE-PI 



 

  

 

 

3 

 

SUMÁRIO 
 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 4 

1.1 Objetivo e Escopo do Levantamento ..................................................................................................... 5 

1.2 Metodologia ........................................................................................................................................... 6 

2. VISÃO GERAL E BASE NORMATIVA ....................................................................................................... 8 

3. LEVANTAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS ORGANIZACIONAIS DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ ............................................................................................................. 10 

3.1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ...................................................................................................... 10 

a) Equipe de Tecnologia da Informação ........................................................................................ 10 

b) Diversos sistemas que não são integrados ............................................................................. 11 

c) Rede e conectividade precária e equipamentos de T.I. ........................................................ 12 

d) Sítio Eletrônico ................................................................................................................................ 12 

e) Dependência do DETRAN em relação à ATI e SEFAZ-PI ...................................................... 12 

f) Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI ................................................................ 13 

3.2. GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................................................... 14 

3.3. ATENDIMENTO ..................................................................................................................................... 21 

a) Website do DETRAN-PI ............................................................................................................................... 22 

b) “COMO FAZER” do website ........................................................................................................................ 22 

c) Carta de Serviços e Estatísticas de Atendimento ........................................................................................... 23 

d) Organização e Métodos – Necessidade de repensar os processos ................................................................. 26 

e) Necessidade de Despachantes ....................................................................................................................... 26 

f) Virtualização dos processos (pandemia) ....................................................................................................... 27 

3.4. PLANEJAMENTO DE DESPESA E GESTÃO DE CONTRATOS ....................................................... 28 

3.5. ARRECADAÇÃO ................................................................................................................................... 35 

3.6. GESTÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS E LEILÕES ...................................................................... 42 

3.7. EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO ........................................................................................................ 47 

3.8. GESTÃO E GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL ............................................................................. 54 

4. POSSÍVEIS TEMAS DE AUDITORIA ....................................................................................................... 61 

4.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ................................................................................................. 62 

4.2 GESTÃO DE PESSOAS ..................................................................................................................... 62 

4.3 ATENDIMENTO ................................................................................................................................ 62 

4.4 PLANEJAMENTO DE DESPESAS E GESTÃO DE CONTRATOS ................................................ 62 

4.5 ARRECADAÇÃO ............................................................................................................................... 63 

4.6 GESTÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS E LEILÕES .................................................................. 63 

4.7 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO ................................................................................................... 63 

4.8 GESTÃO E GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL ......................................................................... 64 

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO ........................................................................ 64 



 

  

 

 

4 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Tendo em vista a competência do Tribunal de Contas do Estado para a realização do controle 

externo da Administração Pública, nos termos do art. 70 da Constituição Federal e art. 85 da 

Constituição do Estado do Piauí, e considerando a necessidade de aprimoramento de suas 

atividades, sobretudo através da uniformização do sistema de controle externo brasileiro, foi 

aprovado, através da Decisão Plenária nº 1.403/18-E (Processo TC/008882/2018), o Projeto de 

Reestruturação do TCE/PI. 

Dentre as alterações promovidas, destaca-se a criação de uma Diretoria de Fiscalizações 

Especializadas – DFESP, composta por divisões específicas, quais sejam: Saúde; Educação e 

Temática Residual. A especialização da força de trabalho tem como objetivo o aprimoramento do 

controle e a melhoria da gestão, viabilizando o acompanhamento de políticas públicas, de modo a 

aferir-lhes os resultados em benefício da sociedade. 

A Divisão de Fiscalização Temática Residual – DFESP-3 não está previamente vinculada a 

uma temática específica, logo, sua atuação deve ser direcionada motivadamente para políticas 

públicas de extrema relevância não fiscalizadas pelas outras Divisões Especializadas, e, com arrimo 

no PACEX 2020/2021, esta Divisão terá sua atuação voltada para o tema “Avaliação dos recursos 

organizacional e da qualidade dos serviços prestados pelo DETRAN”.   

Vale destacar que no bojo do TC/006018/2020, a Segunda Câmara desta Corte de Contas, 

por meio do Acórdão n° 1.907/2019, inserto na peça 41, determinou “à DFESP que inclua nas 

próximas auditorias no DETRAN a análise de aspectos relacionados à eficiência e economicidade na 

prestação dos serviços relacionados à atividade-fim da autarquia, tais como emissão de Carteiras 

Nacionais de Habilitação (CNH), licenciamentos, treinamentos, multas e taxas, nos termos e pelos 

fundamentos expostos no voto da Relatora (peça 38).”. 

Nesse desiderato, a Presidente do TCE/PI, no uso de suas atribuições legais, por meio da 

Portaria de Credenciamento nº 058/2021 (divulgada no Diário Oficial Eletrônico TCE Nº 024/2021, de 

04 de fevereiro de 2021), posteriormente alterada pela Portaria nº 136/2021 (divulgada no Diário 

Oficial Eletrônico TCE Nº 045/2021, de 05 de março de 2021), resolveu credenciar esta equipe para 

instrução de processo de Fiscalização/Levantamento, devendo a ação abarcar as unidades 

jurisdicionadas: Departamento Estadual de Trânsito do Piauí; Agência de Tecnologia da Informação; 

Secretaria de Estado das Cidades; Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí e 

Secretaria de Estado da Fazenda, nos exercícios de 2019/2021, tendo por objeto de controle: 

Levantamento da gestão e dos recursos organizacionais do Departamento Estadual de Trânsito do 

Piauí. 
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1.1 Objetivo e Escopo do Levantamento 
 

O objetivo geral desta fiscalização consiste em produzir informação por meio de um 

diagnóstico dos recursos organizacionais do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, com vistas 

a definir o objeto de auditorias vindouras.  

São objetivos específicos apresentar informações em face das seguintes dimensões: 

 

Para definição do escopo foram realizadas reuniões presenciais e telepresenciais com o 

Diretor-Geral do DETRAN/PI e com Diretores Técnicos; enviados requerimentos de 

informações/documentos; realizadas pesquisas em notícias veiculadas na internet e análises de 

auditorias operacionais já realizadas por este TCE no referido órgão e por outros tribunais de contas 

nos seus Estados, bem como prestações de contas de exercícios anteriores.  

Por fim, restou delimitado o escopo abarcando o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, 

nos exercícios 2019 a 2021, em face das seguintes dimensões: Atendimento/Serviços; Gestão e 

Governança; Gestão de veículos apreendidos e leilões; Tecnologia da Informação; Arrecadação; 

Educação para o trânsito; Planejamento das despesas/Gestão de contratos e Gestão de pessoal. 
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1.2  Metodologia 
 

O Levantamento é um dos instrumentos de fiscalização disponíveis para serem realizados 

pelo controle externo. Possui arrimo jurídico no artigo 177, IV, c/c artigo 181 da Resolução TCE-PI nº 

13/2011 (Regimento Interno), bem como regulamentação através da Resolução TCE/PI Nº 10/2020, 

de 10 de setembro de 2020, tendo como finalidades: (i) conhecer a organização e o funcionamento 

dos órgãos e das entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado e dos 

Municípios, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos 

sistemas, dos programas e das ações governamentais sob os aspectos contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial; (ii) definir o objeto de futura fiscalização; (iii) indicar os meios 

e os instrumentos a serem aplicados em futura fiscalização e (iv) avaliar a viabilidade da realização 

da fiscalização. 

Dessa forma, o presente trabalho consiste em um levantamento da gestão e dos recursos 

organizacionais do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí em face das seguintes dimensões: 

(a) Gestão e governança pública; (b) Atendimento/serviços; (c) Educação para o trânsito; (d) 

Planejamento das despesas/gestão de contratos; (e) Gestão de pessoas; (f) Gestão de veículos 

apreendidos e leilões; (g) Gestão de tecnologia da informação; (h) Arrecadação, justificando sua 

relevância no presente momento, apresentando uma visão geral acerca do órgão e indicando alguns 

problemas vivenciados que possam ser objeto de auditoria(s) vindoura(s) por parte da presente 

Divisão. 

Ao tempo em que se busca construir um diagnóstico dos recursos organizacionais do 

Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, apresentando, de forma macro, informações acerca do 

referido órgão, a presente equipe de auditoria objetiva agregar conhecimento com vistas a definir o 

objeto de auditorias vindouras. 

No intuito de coletar e sistematizar informações acerca do objeto a ser fiscalizado, realizaram-

se pesquisas e estudos preliminares, requisição de documentos e informações; análise das 

reclamações recebidas pela Ouvidoria do Estado; visita técnica ao prédio da ATI - onde se localiza o 

datacenter que armazena dados dos sistemas do DETRAN/PI - reuniões presenciais e telepresenciais 

com o Diretor-Geral do DETRAN/PI e com Diretores Técnicos, bem como, desenvolvimento das 

seguintes técnicas de diagnóstico: Análise de Stakeholders e construção e validação da matriz 

SWOT: Análise de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e 

Ameaças (Threats). 

Registra-se que, no decorrer da fiscalização, foram encontradas algumas limitações em 

razão do agravamento da situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do novo 

coronavírus, de modo que a necessidade de isolamento social impossibilitou a realização de 

inspeções técnicas no referido órgão, as quais serão realizadas em auditorias futuras.  
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Cumpre destacar que o presente relatório é composto por 05 (cinco) capítulos, sendo o 

primeiro dedicado à introdução, objetivo e escopo do levantamento e metodologia empregada. No 

segundo será apresentada uma visão geral e a base normativa do cenário fático e jurídico.  

No terceiro capítulo será realizado um levantamento da gestão e dos recursos 

organizacionais do DETRAN/PI, apresentando informações relevantes acerca do objeto a ser 

fiscalizado. Por sua vez, no quarto capítulo serão apontados possíveis temas de auditoria vindoura e, 

no capítulo final, desenvolver-se-á a conclusão e a consequente proposta de encaminhamento. 
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2. VISÃO GERAL E BASE NORMATIVA 
 

 

 O DETRAN - Departamento Estadual de 

Trânsito do Piauí é uma AUTARQUIA ESTADUAL 

instituída pela Lei-Delegada nº 80, de 16.05.1972, 

vinculado à Secretaria de Cidades do Estado 

(Art. 33, §3º, inciso I da Lei Complementar Nº 28, de 

09/06/2003 - § 3º criado pela Lei Complementar nº 

83, de 12 de abril de 2007). 

O órgão possui personalidade jurídica, 

autonomia administrativa, operacional e financeira, 

e tem por finalidade disciplinar e fiscalizar os 

serviços de trânsito e tráfego no âmbito de 

competência do Estado. Tem sede e foro na cidade 

de Teresina e jurisdição sobre o território do Estado 

do Piauí. 

As atribuições do Departamento Estadual 

de Trânsito do Piauí – DETRAN/PI estão elencadas 

na Lei Delegada Estadual nº 80, de 01/12/1972 

com alteração das Leis Delegadas nº 105 de 

10.01.1974 e 125, de 30.05.1974 e do Decreto 

Estadual nº 7.766, de 10 de novembro de 1989, e 

22 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997; e na 

Lei Complementar nº 113, de 04/08/2008. 

Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, 

nos termos do art. 7º do Código de Trânsito 

Brasileiro, apresentando-se como órgão executivo, 

cuja atuação consiste em garantir que as regras e 

leis de trânsito sejam efetivamente cumpridas. Por 

sua vez, o art. 22 do referido diploma normativo 

estabelece suas competências, nos termos dos 

infográficos ao lado. 

Abaixo, alguns dados estatísticos sobre o 

DETRAN/PI: 
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3. LEVANTAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS ORGANIZACIONAIS 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ 
 

3.1.  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

A fragilidade da dimensão de Tecnologia da Informação do DETRAN-PI é facilmente 

comprovada pelas frequentes “quedas de sistema” noticiadas na mídia e relatadas pelos cidadãos.  

Esse tema foi mostrado na auditoria operacional realizada no DETRAN em 2012 (Processo TC-E-

006804/12). 

A equipe técnica do DETRAN-PI informa que são diversas as situações que podem ser 

consideradas “sistema fora do ar” (Peça 13): 

 

 
A T.I. é uma área complexa, que pode ser analisada por diversas perspectivas, e cada uma 

delas merece análise, que passamos a fazer a seguir. 

 

a) Equipe de Tecnologia da Informação 
 

A equipe de T.I do DETRAN-PI é composta por terceirizados e/ou servidores cedidos de 

outros entes da Administração. Essa composição pode ocasionar uma equipe com baixo 

comprometimento e baixo conhecimento das demandas. No entanto, essa possibilidade não foi 

confirmada pelos gestores na aplicação da matriz SWOT, vide apêndice, o que é um sinal positivo, 

apesar de não eliminar o risco, uma vez que o vínculo desses funcionários com o DETRAN não é 

estável.  

•Segundo a equipe técnica, o sistema existente é antigo e possui uma limitação de acesso à memória. 
Com o aumento da demanda, o sistema falha e "cai".  

Limitações do sistema RENAVAM 

Problemas na rede elétrica 

•A rede interna do DETRAN-PI precisa ser reformulada e ampliada. 

•Travamentos em alguns equipamentos de rede subdimensionados. 

Infraestrutura de rede  

•Os sistemas do DETRAN-PI precisam ser integrados a alguns sistemas nacionais. O sistema 
RENACH é implementado em uma tecnologia antiga, e é executado no mainframe. Por esse motivo, a 
comunicação entre o sistema RENACH do DETRAN-PI e os sistemas nacionais, em outras 
tecnologias, é dificultado e também gera falhas. 

Falha de integração entre os sistemas 

•O mainframe é uma máquina cara, que exige manutenção especializada. É único e compartilhado 
pelos órgãos estaduais. Quando há sobrecarga ou falhas, o sistema "cai", não havendo uma segunda 
máquina para minimizar os problemas. Por exemplo, por situação do princípio de incêndio (Peça 14) 
ocorrido em fevereiro de 2021, os sistemas executados no mainframe permaneceram uma semana 
sem funcionar. Não havia nenhuma solução de contingência que o DETRAN pudesse lançar mão 
para minimizar os efeitos para a população. 

Limitações do mainframe 

file://Fs/grupos/DFESP/DFTEM/DETRAN/RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO/Evidências/Peça xx Fotos Incêndio ATI.pdf
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Apesar de a informática ainda constar na 

legislação no mesmo patamar da copeiragem em 

questões de terceirização, cabe apontar o valor 

estratégico que a Tecnologia da Informação assumiu 

ao longo dos anos, e que não é recomendado que 

toda a mão-de-obra de T.I. seja terceirizada. 

A equipe de TI é formada por 6 empregados 

da SERVFAZ (técnicos), 6 programadores e 2 

analistas cedidos de outros órgãos estaduais. 

Considera-se um número insuficiente para a 

manutenção dos sistemas do órgão e para 

desenvolver novos produtos para atender às novas 

necessidades de virtualização dos serviços. A 

quantidade de técnicos na área é inferior inclusive à 

quantidade de sistemas que o ente deve manter. 

Na matriz SWOT, o conhecimento e 

dedicação da equipe de T.I. foi elencada como uma força do DETRAN-PI. Entretanto, citou-se que, 

apesar do conhecimento e dedicação, não se consegue aplicar as soluções conhecidas, o que aponta 

para deficiências na quantidade de trabalhadores e/ou deficiência nos equipamentos e na rede. 

 

 

b) Diversos sistemas que não são integrados 
 

A falta de integração de sistemas é causa frequente de degradação da qualidade de 

processos, de insatisfação de usuários e inclusive de tomada de decisão com base em informações 

imprecisas e equivocadas.  

Os gestores relataram que os vários 

sistemas utilizados por eles não “conversam”. 

Portanto, mais esforço é despendido pelos 

trabalhadores para realizar atividades que já 

deveriam ser realizadas pelos sistemas. São 

17 sistemas de veículos, 8 de habilitação, 6 de 

infrações, além dos diversos sistemas 

administrativos.  

Além da falta de integração dos 

sistemas internos, ainda existe a fragilidade da 

integração com outros órgãos, em especial, os 

outros órgãos que aplicam multas de trânsito 
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(DNIT, SETRANS, STRANS...). A penalização das multas, por exemplo, é uma questão que depende 

também dos outros órgãos, mas a reclamação recai sobre o DETRAN-PI, por conta da dificuldade na 

integração. Os gestores afirmam, em reunião realizada para confecção da Matriz SWOT, que esses 

problemas de integração serão resolvidos com a implantação do SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações). 

c) Rede e conectividade precária e equipamentos de T.I. 
 

Problemas de conectividade também são causas para quedas de sistemas. O problema 

histórico de conectividade do DETRAN começou a ser resolvido com a implantação do Piauí 

Conectado. No entanto, como apontado na auditoria feita em 2020 sobre o projeto Piauí Conectado 

(TC/000688/2020), a rede interna e os equipamentos de T.I. de alguns órgãos (inclusive o DETRAN) 

impedem que a qualidade da rede ofertada seja de fato desfrutada pelos usuários. 

O DETRAN informa o combate constante para minimizar os problemas da rede, 

especialmente com a remodelagem da rede local da sede do DETRAN-PI, com o refazimento de 

todos os pontos e a troca dos ativos de rede. A partir daí será possível ter uma rede local de boa 

qualidade, estável e bem documentada, o que diminuirá a queda dos sistemas.  

 

d) Sítio Eletrônico 
 

O sítio eletrônico do DETRAN-PI encontra-se desatualizado com as mudanças de processos 

que foram feitas na pandemia para os serviços online. Muitos processos foram atualizados para 

diminuir o atendimento presencial, porém o site não reflete essa situação, ou a solução apontada não 

está disponível de forma fácil para os usuários, os quais comparecem presencialmente ao órgão 

mesmo sem haver a necessidade.  

O website é confuso e precisa ser melhorado quanto à usabilidade pelo cidadão comum. Ao 

renovar a CNH, por exemplo, o atendimento presencial só é necessário para a foto e a coleta das 

digitais, além da presença à clínica para o exame médico. Pelas informações disponíveis no site, é 

fácil imprimir o boleto para a renovação de CNH, fazer o agendamento do atendimento, mas não é 

simples descobrir que o usuário do serviço pode realizar o envio dos documentos (upload) e agendar 

o exame médico sem comparecer ao DETRAN. É necessário valorizar o site como ferramenta para 

diminuir filas e prestar melhor serviço à população. 

 

e) Dependência do DETRAN em relação à ATI e SEFAZ-PI 
 

A Agência de Tecnologia da Informação é responsável por criar e executar a política de 

tecnologia da informação dos órgãos estaduais do Piauí e tem grande participação nos processos do 

DETRAN-PI. A dependência importante do DETRAN em relação à ATI foi citada na elaboração da 

matriz SWOT e em respostas a solicitação de documentos como se segue: 
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A dependência em relação à ATI é importante, porque a evidente falta de mão-de-obra 

especializada em TI do DETRAN é amenizada ao ter a contribuição externa dos técnicos da ATI, por 

exemplo. 

f) Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 
 

A exemplo de vários órgãos públicos do Estado do Piauí, o DETRAN também não tem seu 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Um PDTI seria uma ferramenta importante para orientar 

as ações de tecnologia da informação de forma a conquistar os objetivos estratégicos da instituição. 

 

 
 

 

 

•A infraestrutura de TI inclui máquinas servidoras e mainframe localizados nos 
prédios da ATI. 

Infraestrutura de TI (equipamentos e rede interna) 

•A internet do DETRAN-PI é fornecida pela PPP Piauí Conectado, cujo órgão 
executor é a ATI. 

Piauí Conectado 

•Todos os processos de aquisição de TI devem ter um parecer da ATI. 

Compras de TI 

•Sistema de pagamento de IPVA da SEFAZ está no mainframe na ATI e não atualiza 
em tempo real no sistema do DETRAN-PI, dificultando o licenciamento. 

•O sistema RENACH e o novo sistema RENAVAM são frutos de um contrato da ATI, 
e todos os códigos-fonte são do estado. 

Sistemas na ATI/SEFAZ 
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3.2. GESTÃO DE PESSOAS 
 

a) Composição da Força de Trabalho 
 

 O quadro de pessoal do DETRAN-PI é definido pela Lei nº 6.470/2013, que fixa as carreiras 

do pessoal efetivo, e pela LC nº 28/2003 e LC nº 113/2018, essas duas últimas relativas ao pessoal 

comissionado, apresentando a seguinte composição de vagas: 

 

 
 Fonte: Lei nº 6470/2013, LC nº 28/2003, LC nº 113/2018 e folha de pagamento referente ao mês de fev/2021.  

 

Ressalve-se que os cargos de Auxiliar de Trânsito e de Procurador Autárquico estão em 

quadro de extinção, de maneira que serão extintos na medida em que ficarem vacantes, consoante 

previsão de suas legislações de regência, Lei nº 6470/2013 e LC nº 38/2004, respectivamente. 

Em busca de informação sobre o atual quadro de servidores em atividade, esta equipe de 

auditoria encaminhou o Requerimento nº 04/2021 à direção geral da entidade, o qual foi respondido 

através do anexo ao Ofício DETRAN nº 70/2021 – CDG (peça 15), contendo a estrutura de pessoal 

efetivo e comissionado (peça 16). 

 Apurou-se, entretanto, que houve divergência entre os dados repassados em anexo ao ofício 

supra, em relação ao quantitativo de pessoal verificado na folha de pagamento da entidade referente 

ao mês de fevereiro/2021, gerada através do Sistema Integrado de Administração de Pessoas - 

SIAPE
1
 (peça 17). Por tal motivo, encaminhou-se o Requerimento nº 12/2021 (peça 18), solicitando 

esclarecimentos, o qual não foi respondido até o encerramento da instrução do presente 

levantamento, pelo que se optou por utilizar os dados da folha de pagamento nas análises a seguir. 

Importante salientar que as antecipações de feriados e pontos facultativos decretados no período de 

                                                           
1
 Acesso aos servidores deste TCE/PI concedido pela ATI através do link: https://siape.tce.pi.gov.br/login. 
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26/03 a 02/04/2021, impossibilitou o órgão fiscalizado de ter prazo suficiente para o envio antes do 

findar deste relatório.   

Pois bem, analisando a composição geral da força de trabalho desta autarquia estadual, tem-

se que, além das categorias funcionais estatutárias, existem os agentes terceirizados. As empresas 

atualmente contratadas para cessão de mão-de-obra são a SERVFAZ (Contrato nº 03/2016), CET 

SEG Armada Ltda (Contrato nº 49/2016) e Belazarte (Contrato nº01/2021). A composição da força de 

trabalho terceirizada apresenta-se da seguinte forma: 

 

Fonte: Dados internos da entidade fiscalizada, enviados via Ofício nº 070/2021 (Peça 19). 

  

A consolidação da força de trabalho à disposição do 

DETRAN-PI revela que há terceirização de parcela 

significativa de sua estrutura de pessoal, de forma que os 

agentes terceirizados respondem por mais da metade de 

todos os profissionais em atividade.  

Parte dessas funções contratadas, de fato, refere-

se a atividades de apoio, não voltadas aos fins da 

instituição, tais como, vigilância, limpeza e manutenção 

predial. Por outro turno, tem-se o exercício de atividades, 

notadamente quanto aos auxiliares administrativos, cuja 

finalidade da contratação deve ser verificada em futura auditoria, de forma a avaliar se as funções 

atribuídas a este posto não se confundem com as das categorias funcionais próprias da entidade.  

Ademais, verifica-se que há um crescimento do contingente de postos terceirizados. À época 

da Auditoria Operacional conduzida por este TCE/PI em 2012, processo TC-E-006804/12, havia 331 

10 
33 

1 
3 

23 
13 

86 
15 

204 
1 
3 
4 
2 

122 
10 
15 

545 

Agente de Portaria

Aux. Serviços Gerais

Bombeiro Hidráulico

Eletricista Predial

Faxineiro

Motorista

Vigilante

Zelador

Atendente

Jornalista

Supervisor

Técnico Informática

Técnico de Rede

Aux. Administrativo

Aux.Adm Nivel Superior

Aux.de Gestão Nivel Superior

TOTAL

Terceirizados DETRAN PI 
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profissionais com esse vínculo em atividade no DETRAN-PI (Peça 20). Portanto, ao longo de quase 

uma década, o quantitativo de terceirizados elevou-se em 64%.  

Por fim, efetuou-se um comparativo do custo da mão-de-obra terceirizada em relação ao 

pessoal estatutário (efetivo e comissionado), consoante segue: 

 

 
Fonte: SIAFE, acesso em 26/03/2021 

 

Nesse sentido, observando-se os valores empenhados nos anos de 2019 e 2020, tem-se que 

os empenhos com o Elemento de Despesa “Locação de Mão-de-Obra” superam em valor 

absoluto os empenhos relativos a “Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil”, 

consoante dados extraídos do SIAFE (peça 21). 

Diante de tal quadro, resta evidente que a política de pessoal da instituição apresenta 

deficiências no que tange à composição de seus quadros efetivos de pessoal, havendo, por outro 

turno, uma compensação da necessidade de novos servidores através da contratação de mão-de-

obra terceirizada.  

b) Quadro Efetivo de Pessoal 
 

 Os servidores efetivos da instituição foram enquadrados na estrutura definida pela Lei nº 

6.470/2013, consoante já verificado no item anterior. Importante mencionar, contudo, que uma 

pequena parcela dos servidores efetivos atualmente lotada no DETRAN-PI não foi alcançada pelos 

efeitos dessa lei, no caso, os profissionais que ocupam os cargos de Procurador Autárquico (4), 

Agente Superior de Serviços (7), Agente Ocupacional de Serviço (1) e Agente Operacional de 

Serviços (1).  

De todo modo, as análises a seguir expostas concentrar-se-ão nos profissionais das carreiras 

descritas pela Lei nº 6470/2013, haja vista corresponderem ao quadro específico da instituição, 

vinculados à sua atividade finalística. 

 Nesse sentido, observou-se a taxa de ocupação dos cargos efetivos, conforme segue: 
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 Verifica-se, portanto, que as carreiras de 

Analista de Trânsito, Assistente de Trânsito e Agente 

de Trânsito apresentam baixa taxa de ocupação. 

Esclareça-se, por oportuno, que os dados foram obtidos 

da folha de pagamento da instituição, a qual não 

diferencia os cargos de Assistente de Trânsito e de 

Agente de Trânsito, ambos de nível médio, motivo pelo 

qual os mesmos foram considerados conjuntamente na 

análise. 

De todo modo, é possível constatar um alto 

índice de vacância dos cargos criados por lei para as 

carreiras de Analista de Trânsito (nível superior), 

Assistente de Trânsito e Agente de Trânsito. 

De fato, consoante informação prestada pelo 

diretor geral da instituição, através do Ofício nº 

70/2021-CDG, o único concurso público promovido 

pela entidade ocorreu há mais de 4 décadas, em 

1973. Desde então, os quadros funcionais não 

passaram por qualquer renovação.  

Neste sentido, dados oriundos do Relatório de 

Servidores por Cargo do Sistema RHWeb, revelam que 

a idade média dos servidores efetivos corresponde a 65 

anos, ao passo que estão em atividade, em média, há 

39 anos (Peça 22).  

Diante de tal cenário, urgente se faz a 

necessidade de promoção de novo concurso 

público para provimento de vagas, haja vista que 
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atualmente cerca de metade do pessoal efetivo já percebe abono de permanência, fazendo jus 

à aposentadoria. 

Ademais, a média de idade dos servidores situa-se próxima ao limite etário para manter 

vínculo efetivo no serviço público, atualmente, em 75 anos de idade (art. 40, II, CF). Portanto, ao 

longo da próxima década, a instituição sofrerá perdas nos seus quadros funcionais as quais, caso 

não reparadas, implicarão em prejuízo na manutenção das atividades da instituição e, em 

consequência, à qualidade/quantidade dos serviços postos à disposição da sociedade. 

Outro ponto verificado refere-se à média da remuneração auferida por essas categorias 

funcionais. Verificou-se a proximidade da remuneração média entre os servidores de nível 

fundamental e de nível médio, o que pode indicar uma necessidade de revisão da política 

remuneratória da instituição, de forma que os vencimentos guardem proporcionalidade com o nível de 

complexidade das atribuições. 

c) Força de Trabalho por unidade de 
atendimento 

 

 

Quanto à distribuição da força de trabalho pelas 

diferentes unidades de atuação, tem-se que a apuração dos 

dados restou parcialmente prejudicada, haja vista a unidade 

gestora, embora tenha sido demandada a encaminhar 

informação sobre lotação de todas as categorias funcionais 

em atividade no DETRAN-PI, apenas enviou as relativas aos 

terceirizados, consoante seguiu em anexo ao Ofício nº 

070/2021. 

De toda forma, observou-se que, dos 545 contratados, 

quase metade dos profissionais concentram-se na unidade 

sede, e mais 95 estão lotados nos demais postos da capital, 

restando 197 terceirizados, cerca de um terço do total, para 

serem distribuídos entre as unidades interiorizadas. 

Por outro lado, observando-se as demandas por 

agendamento advindas do Ofício nº 35/2021-CDG
2
, tem-se 

que os agendamentos para atendimento realizados nas 

unidades do interior representa cerca de 43% do total. 

Portanto, haveria uma ligeira desproporção entre a força de 

trabalho mobilizada entre as unidades de Teresina e aquelas 

do interior, sendo que na capital haveria uma relativa 

                                                           
2
 Os dados de atendimento referem-se à média mensal apurada dos dados enviados sobre setembro/2020 e 

janeiro/2021. 
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concentração de profissionais em detrimento dos postos regionais. 

Entretanto, deve-se considerar que, além dos atendimentos externos ao público, os serviços 

administrativos, via de regra, concentram-se em Teresina. Por tal motivo, caso seja observada 

apenas a distribuição de atendentes, desconsiderando os demais profissionais, tem-se que o 

quantitativo de profissionais de atendimento por posto é proporcional à demanda por serviços. 

De todo modo, ressalve-se que o não envio dos dados acerca da lotação de toda a força de 

trabalho do DETRAN-PI prejudica conclusão quanto a esse item, devendo o mesmo ser objeto de 

fiscalização mais detalhada em eventual auditoria. 

 

d) Política de Capacitação, incentivo à produtividade e saúde dos 
profissionais 
 
 

Consoante informação repassada pelo Ofício DETRAN-PI nº 70/2021 – CDG, a atual gestão, 

em vigor desde agosto de 2020, realizou capacitação dos servidores para manuseio do Sistema 

Eletrônico de Informações – SEI, através da Escola Piauiense de Trânsito. Entretanto, não foi 

apresentado um plano de capacitação permanente dos servidores. 

Em consulta à página do DETRAN-PI junto ao Instagram, verifica-se a promoção de práticas 

de treinamento aos servidores e demais profissionais a serviço da entidade. Especificamente no mês 

de março deste ano, observou-se a realização de treinamento para melhoria de atendimento ao 

público, além de outro sobre o novo Sistema de Renavam, consoante segue: 

 

         Fonte: Página Oficial do 
DETRAN-PI no Instagram 
(@detranpiaui) 

  

       Fonte: Página Oficial do 
DETRAN-PI no Instagram 
(@detranpiaui) 

 

Entretanto, apesar das práticas de treinamento ocorrerem, tem-se que um planejamento 

anual de capacitação revela-se necessário, a fim de priorizar os temas de maior necessidade 

para instituição, bem como, adequar o formato para abranger um maior público. Ressalte-se, ainda, 

a importância de estimular treinamentos virtuais, no atual contexto, em que há recomendação de 

distanciamento social. 
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No que tange à política remuneratória da entidade voltada ao incentivo à produção, tem-se 

que existe gratificação de produtividade definida pelo art. 18, da Lei nº 6470/2013, a qual prevê uma 

variação conforme o cumprimento de metas de arrecadação e desempenho. Entretanto, não foram 

apresentados maiores detalhamentos sobre como ocorre essa aferição na prática, a fim de se 

estabelecer se há, de fato, uma correlação, entre o alcance de metas e o valor pago mensalmente. 

Quanto às políticas da instituição voltadas à promoção da saúde física/mental dos 

profissionais, não houve apresentação de qualquer informação específica, apenas se aduzindo, no 

Ofício DETRAN-PI nº 70/2021 – CDG, à intenção de criação de programa de atenção à saúde 

psicológica, através de visita mensal de equipe de saúde mental da Secretaria de Saúde do Piauí. 

Neste sentido, tais pontos devem ser objeto de aprofundamento em auditoria, tendo em vista 

a relevância para o bem estar no ambiente de trabalho, contribuindo com a qualidade dos serviços 

prestados à sociedade, bem ainda, para valorização do servidor. 
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3.3. ATENDIMENTO 
 

 

O atendimento prestado ao cidadão pelo 

DETRAN-PI tem sido alvo de constantes críticas e 

as queixas foram e ainda têm sido reportadas em 

diversos veículos de comunicação. Fazendo um 

levantamento rápido nas manchetes dos jornais 

(busca online), percebe-se que os problemas são 

recorrentes e ainda sem solução efetiva. A queixa 

mais recorrente é o mau atendimento por “pane no 

sistema”, que grande parte do dia fica “fora do ar”.  

Algumas manchetes extraídas das notícias 

reportadas por diversos jornais da capital relatam 

as queixas dos usuários sobre DIVERSOS serviços 

(Peça 23): 

1. Serviços prestados no site do 

Detran-PI saem do ar após pane 

elétrica na ATI (nov.2020); 

2. Usuários do Detran-PI reclamam de falhas no sistema da Sefaz (set.2020) 

3. Usuários do sistema do Detran-PI reclamam por conta da demora para atendimento 

(set. 2020); 

4. Detran-PI relata problema no sistema para emissão de licenciamento (ago. 2020); 

5. Detran-PI: sete mil processos de CNH são prejudicados por problemas em sistema. 

(maio.2020); 

6. Sistema de emissão do CRLV tem instabilidade e usuários não conseguem acessar 

documento – mar.2020; 

7. Diretor do Detran-PI fala sobre problemas no sistema e demora no atendimento (mai. 

2018). 

Essas são algumas notícias encontradas, mas em buscas feitas no Google, algumas notícias 

mais antigas ainda são encontradas e relatam sempre os mesmos problemas, demonstrando sua 

continuidade durante os anos. 

Percebe-se que ainda há demasiada necessidade de se comparecer ao órgão para resolução 

de problemas que facilmente poderiam ser resolvidos online. O website é antigo, pouco amigável e, 

mesmo quando disponível, apresenta diversas dificuldades para os usuários encontrarem o que 

desejam. Logo, ocasiona-se um ponto de tensão, vez que o usuário recorre, desnecessariamente, ao 

atendimento presencial. 
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a) Website do DETRAN-PI 
 

O site do órgão pode ser acessado em http://www.detran.pi.gov.br/. Ao abrir, a primeira 

página mostra os principais serviços existentes, tais como:  

 

No entanto, o website é confuso e precisa ser melhorado quanto à usabilidade pelo cidadão 

comum. Ao renovar a CNH, pode-se utilizar o serviço online existente. Entretanto, o site não é claro 

quanto ao que fazer e ONDE fazer, exigindo que o usuário descubra sozinho. Falta de clareza e 

obscuridade levam o usuário a procurar o atendimento presencial, vez que pode concluir que 

o serviço não é possível online. 

 

b) “COMO FAZER” do website 
 

Existem duas seções de “como fazer” no site do DETRAN-PI. Tais seções são importantes 

quando mostram ao cidadão com clareza quais documentos precisam para que cada serviço seja 

prestado sem transtornos. Essas seções foram utilizadas como fonte para que pudéssemos mapear 

previamente os serviços prestados na forma de Fluxograma.  

Emissão de Licenciamento 

Guia de Pagamentos IPVA 

Emissão de CRLV DIGITAL 

Intenção de Venda (ATPV-e) 

PRÉ-CADASTRO DE ATENDIMENTO presencial 

http://www.detran.pi.gov.br/
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Figura 1 - Seção "Como Fazer" da área de Habilitação 

 

Figura 2 - Seção "Como Fazer" da Área de Veículos 

 

Os fluxogramas estão na Peça 24. Em termos gerais, o “como fazer” mostrou-se 

desatualizado e pouco claro quanto ao procedimento em si, atentando mais a quais documentos 

precisam ser disponibilizados ao DETRAN-PI para que o atendimento seja INICIADO.  

Não há informações sobre PRAZOS e todos os atendimentos/serviços culminam em um 

“iniciar/criar processo no DETRAN-PI”, findando a relação com o usuário. Algumas questões 

essenciais para o usuário/cidadão não estão claras ou disponíveis: 1. Como acompanhar o 

processo/serviço pelo sistema; 2. Qual o prazo para a conclusão do serviço; 3. Onde retirar (quando 

for o caso) o documento emitido pelo DETRAN-PI e; 4. Como o DETRAN-PI irá informar em caso de 

necessidade de mais esclarecimentos ou documentos para prosseguir com a demanda, não deixando 

o processo “parado”, enquanto o usuário pensa estar sendo resolvido. 

Seria importante que o DETRAN-PI tivesse mecanismos de feedback para o cidadão, seja por 

meio de SMS, e-mail ou um protocolo que se possa acompanhar passo a passo a situação do 

processo iniciado no órgão. Isso evitaria obscuridades, transtornos e aumentaria a transparência dos 

serviços prestados. 

 

c) Carta de Serviços e Estatísticas de Atendimento 
 

 

Depois da análise do website quanto aos serviços prestados (seja online ou presencial) e, 

diante da impossibilidade de entendê-los com clareza, foi enviado Ofício ao DETRAN solicitando a 

Carta de Serviços. Apesar da impossibilidade de acesso à Carta e Fluxos internos ainda pode-se 

extrair os serviços a partir do relatório de atendimentos enviado para os meses de janeiro, agosto e 

setembro de 2020. Os serviços mais solicitados3 estão sumarizados na tabela a seguir: 

Serviço Quantidade 

                                                           
3
 Os dados de setembro de 2020 foram utilizados como referência para gerar tabela, pois estavam mais 

completos que os de janeiro e agosto de 2020. 
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CAPTURA DE IMAGEM 6735 

RENOVAÇÃO 5637 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 2164 

ENTREGA DE CNH 1854 

ENTREGA DE CRV (DUT) 1845 

VISTORIA VEICULAR 1697 

AGENDAR EXAME MÉDICO 1588 

MUDANÇA DE PERMISSÃO PARA PERMANENTE (ONLINE) 1373 

PRIMEIRO REGISTRO (EMPLACAMENTO) 1157 

VISTORIA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO 758 

ATENDIMENTO DE MULTA RENAINF 746 

ATENDIMENTO DE CFC 599 

SEGUNDA VIA DO CRV 472 

SEGUNDA VIA DE CNH (ONLINE) 423 

TRANSFERÊNCIA DE CNH DE OUTRO ESTADO 410 

TRANSFERÊNCIA DE UF (ESTADO) 370 

ALTERAÇÃO DE DADOS 369 

AGENDAR EXAME PSICOLÓGICO 270 

LIBERAÇÃO DE DIGITAL 243 

RECEBER PROCESSO DE HABILITAÇÃO 202 

SOLICITAR AGENDAMENTO DE EXAME TEÓRICO 163 

ENTRADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (PROTOCOLO) 159 

REPROCESSAMENTO / BAIXA DE MULTA PAGA 142 

 

A figura a seguir lista todos os 57 serviços extraídos da planilha de atendimentos:  

  

Em resposta ao Requerimento 01/2021 – DFESP3, O DETRAN-PI informou que os serviços 

online disponíveis são: 

Segunda via de CNH  

CNH definitiva  

Emissão de taxas  

Registro de Intenção Vendas (novo)  

Consulta Pontuação (sendo aprimorado)  

Agendamento de Serviços  

Agendamento direto de Exames Médicos  
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Agendamento direto de Exames Psicotécnicos  

Agendamento direto de Exames Teóricos  

Emissão de CRLV-e 

 

Analisando os atendimentos online, percebe-se que a sua grande maioria é “agendamento”. 

O agendamento envolve ir ao DETRAN-PI, logo a demanda do usuário não é resolvida via web. O 

serviço “Consulta a pontuação” não informa a pontuação ainda, mas foi informado que está sendo 

aprimorado. Além disso, em contraste aos 57 serviços extraídos dos dados enviados, a resolutividade 

ainda é pequena por meio da web. O DETRAN-PI tem procurado melhorar nesse quesito e é 

esperada uma melhora a partir de julho de 2020, com implantação de um novo sistema, conforme 

externado em reunião do dia 17 de março de 2021, quando da elaboração da Matriz SWOT, 

apêndice.  

A figura a seguir mostra como estão estratificados os atendimentos, de acordo com as 

solicitações dos usuários em todo o Estado do Piauí. 
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d) Organização e Métodos – Necessidade de repensar os processos 
 

Em um órgão com a complexidade do DETRAN-PI, em que muitos servidores são 

terceirizados, faz-se importante ter uma organização e manual de métodos que permitam a todos 

terem conhecimento de como determinado serviço deve ser prestado. Isso aumenta a qualidade e a 

eficiência do serviço, além de ser um indicador de que o atendimento online e/ou presencial foi 

pensado de forma sistemática para que todos os pontos de conflito ou riscos associados à prestação 

do serviço tenham sido minimizados ou eliminados (gestão de riscos).  

A demora em um atendimento presencial pode ser eliminada com um reestudo do processo 

ou passos necessários para realizar um determinado serviço, melhorando ou diminuindo a burocracia 

e/ou utilizando ferramentas de tecnologia ou sistemas de informática para atender melhor ao cidadão. 

 

 

e) Necessidade de 

Despachantes 
 

Uma tentativa de redesenhar 

os fluxos internos está sendo feita no 

DETRAN-PI, o que é bem-vindo, vez 

que a burocracia cria diversos 

impedimentos para o cidadão 

comum. O usuário do serviço, o qual 

já paga uma taxa pela prestação do 

mesmo, contrata despachantes que 

veem uma oportunidade de ganhos.  

É importante que o próprio 

cidadão consiga rapidamente e sem 

empecilhos desnecessários realizar 

suas ações diretamente no DETRAN-

PI, preferencialmente online, quando 

a lei permitir. Pedidos de documentos desnecessários ou não previstos legalmente devem ser 

repensados e/ou eliminados. O próprio DETRAN-PI tem um sistema de DESPACHANTES, mas 

entende que se deve buscar um sistema eficiente no atendimento do público em geral, e por isso há 

um esforço conjunto para que o novo sistema seja implantado até julho de 2021, conforme externado 

em reunião do dia 17 de março de 2021, quando da elaboração da Matriz SWOT, apêndice.  
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f) Virtualização dos processos (pandemia) 
 

Com o advento da pandemia, ficou notória a incapacidade de vários órgãos em atender ao 

cidadão devido a deficiências e/ou baixo investimento em tecnologia da informação. O DETRAN-PI 

teve que se adaptar e, antes o que não era uma prioridade, passou a ser uma das poucas 

alternativas para conseguir atender a demanda e o atendimento sem aglomerações, essencial na 

situação pandêmica atual.  

O processo de oferecer cada vez mais os serviços de forma online, sem a necessidade de se 

encaminhar presencialmente até o DETRAN-PI passou a ser um objetivo a ser alcançado no mais 

breve espaço de tempo possível. Modificações no site (dentro do possível) foram feitas e serviços 

antes não disponíveis passaram a ser ofertados remotamente, exigindo pouco contato presencial ou, 

em alguns casos, nenhuma necessidade de apresentar-se ao órgão.  

Serviços como emissão de documentos de veículos e CNH foram repensados para que 

diminuísse drasticamente a concentração de pessoas no órgão. No entanto, uma cultura estabelecida 

por anos e a baixa qualidade do site atual (está sendo reformulado), aliados a uma comunicação 

deficiente com a população, ainda têm levado muitos a se dirigirem, desnecessariamente, para a 

SEDE ou postos de atendimento da capital e interior. A virtualização dos serviços irá melhorar a 

qualidade do atendimento, trazendo comodidade, eficiência e redução de custos e papel a 

médio e longo prazo. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

28 

A ausência de planejamento, bem 
como a sua realização de modo 

inadequado, gera como 
consequência aditamentos 

contratuais desnecessários; 
contratações emergenciais 

decorrentes de uma má gestão, 
dentre outras práticas 

antieconômicas, como sobrepreço 
e superfaturamento. 

3.4. PLANEJAMENTO DE DESPESA E GESTÃO DE CONTRATOS  
 

a) LICITAÇÕES E CONTRATOS 

De modo geral, o processo de contratação pública compreende as seguintes fases: o 

planejamento, que se refere ao que a Administração pretende adquirir (fase interna); a seleção da 

proposta mais vantajosa (fase externa); e, por fim, a fase contratual, na qual a obrigação é cumprida 

pelo contratado, que, por sua vez, recebe a contraprestação da Administração. 

Ainda que se trate de uma etapa ainda desprezada por muitos gestores públicos, o 

planejamento é a fase mais importante do processo de contratação pública, tendo em vista que as 

demais fases estarão condicionadas à descrição correta e adequada, bem como ao quantitativo pré-

estabelecido do que se pretende contratar. 

A ausência de planejamento, bem como a sua realização de modo inadequado, gera como 

consequência aditamentos contratuais desnecessários; contratações emergenciais decorrentes de 

uma má gestão, dentre outras práticas antieconômicas, como sobrepreço e superfaturamento. 

A atual gestão do DETRAN/PI informou, por meio do Ofício Nº. 071/2021 – GDG (peça 25), 

que de 2019 a 2021 promoveu - e promove - o planejamento de suas contratações e a gestão 

visando à economicidade e a prevenir a interrupção da prestação de serviços, bem como o 

fornecimento de materiais.        

O Referido acompanhamento era realizado de 

2019 a agosto de 2020 (gestão anterior) por dois setores 

conjuntamente, quais sejam o setor de contratos que 

projetava a necessidade ou não de aditivos/novos 

contratos e a técnica que acompanha a execução e o 

planejamento orçamentário, observando os 

vencimentos dos instrumentos jurídicos, seu impacto 

orçamentário no ano em execução e no ano seguinte, no 

caso de serviços continuados. Tais informações eram levadas à diretoria geral pela diretoria de 

administração e finanças com projeção destes impactos.           

A partir de agosto de 2020, na atual gestão, este planejamento ocorre na UNICON (unidade 

de contabilidade e orçamento), pela Diretoria Administração e Gerência Financeira, onde são 

destacados os insumos que necessitam de compras e, posteriormente, aquelas que não são de 

competência do órgão são encaminhados a Secretaria de Estado da Administração e Previdência 

– SEADPREV para a realização da licitação, tendo em vista o que determina a Lei Complementar 

n°28, art. 35. 

Cumpre esclarecer que por força do art. 35, §5º da LC nº 28, de 9/6/2003, a Diretoria de 

Licitações e Contratos Administrativos da SEADPREV é o órgão responsável pela realização, 

acompanhamento e controle das licitações com os objetos listados a seguir, ou para a formação dos 

correspondentes registros de preços, sem prejuízo de outros casos previstos em regulamento: I. 

Terceirização de mão-de-obra; II. Locação de veículos; III. Medicamentos e equipamentos 
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médicos; IV. Passagens aéreas; V. Telefonia e serviços de acesso à internet; VI. Gestão de 

frota.  

Compete, ainda, à SEADPREV gerenciar atas de registro de preços ou admitir adesões, 

mesmo em caso de registro de preços formado por outros órgãos e entidades da administração 

estadual (§6º).                  

Observa-se que o DETRAN/PI possui 

unidade específica para realização de processos 

licitatórios de sua competência e para o 

acompanhamento da execução dos contratos 

administrativos.  

Os fiscais de contrato participam de 

treinamentos por cursos oferecidos pela 

Controladoria Geral do Estado – CGE/PI
4
. A 

execução de suas atividades fica relatada nos 

processos de pagamento antes do pagamento 

da referida despesa. Informou-se que antes 

estes relatórios eram confeccionados pelos 

fiscais e, atualmente, são feitos em ferramenta 

informatizada chamada SINCIN, sendo este um 

padrão implantado pela CGE/PI. 

No infográfico ao lado constam o 

quantitativo de procedimentos licitatórios, 

incluindo procedimentos regulares, por dispensa 

e por inexigibilidade, realizados pelo 

DETRAN/PI, nos exercícios de 2019 a 2021.  

No exercício de 2020 observou um 

incremento significativo na quantidade de 

procedimentos de dispensa de licitação, em sua 

grande maioria tendo como objeto a reforma de 

Circunscrições Regionais de Trânsito – 

CIRETRANS.  

Frisa-se que, no decorrer do levantamento, buscou-se conhecer sobre a existência de 

planejamento e programa de manutenção preventiva das edificações do DETRAN/PI, tanto na capital 

como no interior. Por meio do Ofício Nº. 071/2021 – GDG, peça 25, foi informado que o planejamento 

é realizado pelo órgão, porém não há cobertura contratual de tais serviços.  

                                                           
4
 Vide http://www.cge.pi.gov.br/index.php/noticias/noticias-em-destaque/fiscais-de-contratos-sao-

capacitados-para-utilizar-o-sincin  

http://www.cge.pi.gov.br/index.php/noticias/noticias-em-destaque/fiscais-de-contratos-sao-capacitados-para-utilizar-o-sincin
http://www.cge.pi.gov.br/index.php/noticias/noticias-em-destaque/fiscais-de-contratos-sao-capacitados-para-utilizar-o-sincin
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Desse modo, são realizadas reformas de acordo com a necessidade de cada unidade. 

Contudo, informou-se que foi inicializado procedimento licitatório para a contratação de empresa com 

o objeto citado.  

Compulsando os sistemas internos foram encontrados diversos contratos celebrados cujo 

objeto consiste na Reforma de CIRETRANS e um contrato referente à reforma realizada na sede. 

Destes, apenas 4 (quatro) foram oriundos de procedimentos licitatórios, sendo os demais celebrados 

após procedimento de dispensa de licitação.  

Por sua vez, foi encontrado apenas o seguinte procedimento licitatório em andamento: 

 Tomada de preço Nº 01/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DA 29ª CIRETRAN DE 

SIMPLÍCIO MENDES - PI E REFORMA DA 7ª CIRETRAN DE OEIRAS - PI 

A não realização do planejamento da despesa e do devido processo licitatório para prestação 

regular e periódica de serviços de manutenção predial, sobretudo quando custeada de forma 

irregular, contribui para a deterioração dos bens do Estado e para a má conservação das instalações 

físicas do órgão. 

Cumpre esclarecer que procedimentos licitatórios, 

incluindo procedimentos regulares, por dispensa e por 

inexigibilidade, serão analisados em auditoria futura. Serão 

também avaliados os procedimentos de análise de demandas e 

de planejamento de despesas de custeio e manutenção 

realizados pela UNICON (unidade de contabilidade e 

orçamento). 

 
b) DESPESAS:  

Conforme preconiza a Lei n° 4.320/64, o início da 

despesa pública ocorre com a fixação do seu valor no 

orçamento, na Lei Orçamentária Anual, a qual é iniciada pelo 

Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo. O valor fixado 

pode ser alterado, atualizado durante a execução do exercício 

financeiro por meio de créditos adicionais, regulados pelos 

artigos 40 e seguintes da precitada norma. 

A execução da despesa se inicia com o empenho, 

momento no qual a dotação orçamentária é destacada para 

determinado objeto e fornecedor. Após a entrega do bem ou 

prestação do serviço, a Administração atesta a ocorrência do 

mesmo, ato este que constitui a liquidação da despesa. Por fim, 

verificada a conformidade nos atos anteriores, é realizado o 

pagamento.  

Uma das classificações orçamentárias mais relevantes 
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e modernas é a programática, na qual o orçamento é fracionado nos programas e nas ações 

desenvolvidas pelas unidades gestoras. Esta divisão é de suma importância para viabilizar o 

controle das ações do governo e a avaliação de suas políticas públicas, se estão sendo 

efetivas, eficientes, econômicas e eficazes. Segue abaixo, tabela com os programas (em negrito) e 

as ações desenvolvidas pelo DETRAN entre 2019 e 2021, segmentadas entre a cifra prevista 

inicialmente na Lei Orçamentária, sua atualização por meio dos créditos adicionais, o montante 

empenhado liquidado e pago. 

Em Reais 

  Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 
Empenhado Liquidado Pago 

Ano 2019 75.312.016,00 78.543.402,00 77.788.594,87 76.293.354,97 66.570.268,17 

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 73.023.205,00 76.850.847,00 76.127.132,79 74.695.403,97 65.372.267,43 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 49.211.189,00 53.062.280,00 52.453.197,64 51.031.881,00 44.917.409,21 

GESTÃO DE PESSOAS 23.812.016,00 23.788.567,00 23.673.935,15 23.663.522,97 20.454.858,22 

GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA 
RESULTADOS 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRÂNSITO SEGURO 2.268.811,00 1.692.555,00 1.661.462,08 1.597.951,00 1.198.000,74 

MELHORIA NO TRÂNSITO 2.268.811,00 1.692.555,00 1.661.462,08 1.597.951,00 1.198.000,74 

Ano 2020 90.128.845,00 95.072.187,00 90.356.557,26 87.484.581,69 79.721.636,89 

GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 84.128.845,00 90.098.209,00 85.477.643,61 82.610.002,93 75.590.392,29 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 61.000.000,00 61.785.603,00 60.031.362,99 57.235.627,71 53.559.664,47 

GESTÃO DE PESSOAS 23.128.845,00 28.312.606,00 25.446.280,62 25.374.375,22 22.030.727,82 

PIAUÍ SEGURO 6.000.000,00 4.973.978,00 4.878.913,65 4.874.578,76 4.131.244,60 

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PARA 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INCENTIVO A MUNICIPALIZAÇÃO 80.000,00 2.445,00 0,00 0,00 0,00 

MELHORIA NO TRÂNSITO 4.280.000,00 4.944.250,00 4.878.913,65 4.874.578,76 4.131.244,60 

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES 90.000,00 27.283,00 0,00 0,00 0,00 

Ano 2021 117.074.101,00 116.668.546,00 14.501.736,50 11.642.815,50 6.510.992,26 

GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 109.371.717,00 109.466.162,00 14.494.274,00 11.642.815,50 6.510.992,26 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 85.297.616,00 85.297.616,00 10.080.522,94 7.282.261,40 5.559.543,86 

GESTÃO DE PESSOAS 24.074.101,00 24.168.546,00 4.413.751,06 4.360.554,10 951.448,40 

PIAUÍ SEGURO 7.702.384,00 7.202.384,00 7.462,50 0,00 0,00 

COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PARA 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

INCENTIVO A MUNICIPALIZAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

MELHORIA NO TRÂNSITO 7.187.384,00 6.687.384,00 7.462,50 0,00 0,00 

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 

 Total Geral  282.514.962,00 290.284.135,00 182.646.888,63 175.420.752,16 152.802.897,32 

Fonte SIAFE-PI: Dados até 26/03/2021. 
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A partir da leitura desta tabela, verifica-se que foram previstos 03 programas e 04 ações no 

ano de 2019, sendo executados 02 programas e 03 ações. No ano de 2020, foram previstos 02 

programas e 07 ações, sendo executados tão somente 02 programas e 03 ações. No ano de 2021 

foram previstos 02 programas e 07 ações e, até 26/03/2021, foram executados apenas 02 programas 

e 03 ações. 

A classificação orçamentária mais clássica diz respeito à segregação quanto à categoria 

econômica da despesa pública. Uma divisão entre a despesa de capital, a qual contribui para 

formação ou aquisição de um bem de capital, e a despesa corrente, a qual representa o custeio da 

Administração Pública. Abaixo, foram sintetizados os pagamentos realizados entre 2019 a 

23/03/2021, agrupados pelo grupo de despesa e elemento da mesma. 

Em Reais 

PAGAMENTOS Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Total Geral 

Pessoal e Encargos Sociais 20.310.524,71 21.871.144,43 951.448,40 43.133.117,54 

Despesas de Exercícios Anteriores 104.086,40 342.054,32 44.408,13 490.548,85 

Obrigações Patronais 3.919.826,14 3.874.575,81 306.956,51 8.101.358,46 

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 216.732,16 8.500,77 - 225.232,93 

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - 134.360,33 - 134.360,33 

Sentenças Judiciais 240.236,64 440.433,84 - 680.670,48 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.829.643,37 17.071.219,36 600.083,76 33.500.946,49 

Outras Despesas Correntes 45.082.758,58 53.907.898,03 5.553.043,86 104.543.700,47 

Auxílio-Alimentação 682,31 2.142,59 - 2.824,90 

Auxílio-Transporte 143.651,20 157.440,80 - 301.092,00 

Despesas de Exercícios Anteriores 3.009.806,19 11.792.590,38 806.427,98 15.608.824,55 

Diárias - Civil 1.119.855,50 370.496,25 111.521,25 1.601.873,00 

Indenizações e Restituições - 29.761,78 - 29.761,78 

Locação de Mão-de-Obra 15.382.553,40 18.797.764,79 2.237.239,62 36.417.557,81 

Material de Consumo 634.107,79 175.949,30 52.957,64 863.014,73 

Material de Distribuição Gratuita 137.880,51 - - 137.880,51 

Obrigações Tributárias e Contributivas 1.489.768,08 1.485.887,23 305.584,45 3.281.239,76 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 188.821,26 81.470,57 5.975,94 276.267,77 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.662.907,81 16.936.799,76 2.021.379,56 41.621.087,13 

Passagens e Despesas com Locomoção 40.529,33 - - 40.529,33 

Sentenças Judiciais 151.659,20 - 11.957,42 163.616,62 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
Pessoa Jurídica 

120.536,00 4.077.594,58 - 4.198.130,58 

Investimentos 1.176.984,88 3.942.594,43 6.500,00 5.126.079,31 

Despesas de Exercícios Anteriores 129.143,40 - - 129.143,40 

Equipamentos e Material Permanente 177.999,50 - 6.500,00 184.499,50 

Obras e Instalações 869.841,98 3.942.594,43 - 4.812.436,41 

Total Geral 66.570.268,17 79.721.636,89 6.510.992,26 152.802.897,32 
Fonte SIAFE-PI: Dados até 26/03/2021. 

 
Imperioso destacar o relevante gasto com Locação de Mão de Obra, o qual, no ano de 2020, 

R$18.797.764,79, foi superior ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos e 
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comissionados, R$ 17.071.219,36. Um gasto que teve um relevante incremento de 2019 para 2020 

foi os Serviços de Tecnologia da Informação, era R$ 120.536,00 e foi para R$ 6.077.594,58. 

 

 

Em milhões de Reais. Fonte SIAFE-PI 

 

Nos anos de 2019 até 26/03/2021, as empresas abaixo foram as maiores credoras do 

DETRAN, desconsiderando as despesas obrigatórias, tais como a folha de pagamento, contribuição 

patronal previdenciária, entre outros. 

EMPRESA OBJETO 
VALOR 

(em reais) 

SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE 
OBRA LTDA. 

Locação de mão de obra 
24.095.598,24 

SODEXO PASS DO BRASIL 
SERVICOS E COMERCIO S.A 

Fornecimento de Cartão Alimentação 
15.244.896,83 

CET-SEG SEGURANCA ARMADA 
LTDA 

Serviço de Vigilância e Segurança Armada 
10.164.186,84 

ICE CARTOES ESPECIAIS LTDA Confecção de CNH e CRLV 11.701.906,18 

BRASIL TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA - ME 

Serviços de Fornecimento de Solução de 
Atendimento Multiplataforma 

9.293.757,93 

LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA 
ME 

Locação de mão de obra 
7.150.663,62 

SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO 
DE OBRAS VIARIAS LTDA - EPP 

Sinalização viária 
3.654.401,11 

R2 TECOLOGIA EM GESTAO LTDA Locação de equipamentos e software para 
digitalização 

3.019.906,58 
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Ano
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RECEITA
ARRECADADA

DESPESA PAGA

ECT EMPRESA BRAS DE 
CORREIOS E TELEGRAFO 

Serviço de entrega de documentos 
2.809.069,80 

US IMPORT COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA 

Assistência no serviço de segurança 
eletrônica 

2.379.974,25 

Fonte: SIAFE-PI 

 

Outro ponto que merece muito destaque é que o DETRAN representa um órgão estadual no 

qual a sua arrecadação supera em muito a sua despesa paga. No escopo temporal dessa 

fiscalização, a despesa paga pelo DETRAN representou 42% de tudo que foi arrecadado pelo 

órgão, senão vejamos: 

 

 
 

Em reais 

EXERCÍCIO 
FINANCEIRO  

 RECEITA 
ARRECADADA  

 DESPESA 
PAGA  

 Ano 2019  168.024.734,43 66.570.268,17 

 Ano 2020  151.607.436,22 79.721.636,89 

 Ano 2021*  45.849.389,60 6.510.992,26 

 TOTAL  365.481.560,25 152.802.897,32 

Fonte: SIAFE-PI 
* Até 26/03/2021 
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3.5. ARRECADAÇÃO 
 

A arrecadação de multas e tarifas do DETRAN-PI possui arrimo legal no Código de Trânsito 

Brasileiro, o CTB, o qual, em seu artigo 22, elenca as competências dos órgãos ou entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.  

Inciso VI: aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com 

exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os 

infratores e arrecadando as multas que aplicar; 

Inciso VII: arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos 

e objetos; 

Inciso XIII: integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de 

Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de 

sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à 

celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma 

para outra unidade da Federação; 

Inciso XIV: fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 

executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e 

dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de 

arrecadação de multas nas áreas de suas competências. 

 

O artigo 256, por sua vez, confere a competência para autoridade de trânsito aplicar multa. 

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências 

estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às 

infrações nele previstas, as seguintes penalidades: 

II - multa; 

 

A arrecadação de valores do DETRAN compreende, via de regra, as multas de trânsito, as 

taxas pela prestação de serviços, alienação de bens móveis e outras receitas arrecadadas. 

Após consulta no SIAFE, realizada em 26/03/2021, a arrecadação do DETRAN se comportou da 

seguinte forma no período de 2019 até 2021, a saber: 
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Fonte SIAFE: Dados de 2021 atualizados até 26/03/2021. 

 
A partir das informações da tabela supra, é possível depreender que em 2019 a arrecadação 

da receita superou em mais de 13 milhões de reais o valor previsto na lei orçamentária, ao passo que 

em 2020, a frustação da arrecadação foi maior que 27 milhões situação esta que pode ser justificada 

pela situação de emergência internacional pandêmica provocada pela COVID-19, em especial pela 

crise econômica que adveio com a situação de calamidade sanitária. Em 2021, a previsão de receita 

já foi aproximadamente seis milhões de reais menor que a previsão de 2020. 

 

 
Fonte SIAFE: Dados de 2021 atualizados até 26/03/2021. 

 

VALOR PREVISTO
RECEITA 

ARRECADADA

DEDUÇÕES E 

RESTITUIÇÕES
RECEITA LÍQUIDA

 Ano 2019 154.308.726,00R$    168.166.120,96R$    141.386,53R$    168.024.734,43R$    

 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - 

Principal 
1.614.090,00R$        -R$                 -R$                        

 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal -R$                        1.471.877,13R$        -R$                 1.471.877,13R$        

 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 11.701.356,00R$      11.121.748,38R$      -R$                 11.121.748,38R$      

 Outras Transferência de Instituições Privadas para 

EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - 

Principal 

1.653.801,00R$        1.175.651,47R$        -R$                 1.175.651,47R$        

 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 14.496,00R$             44.233,33R$             -R$                 44.233,33R$             

 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 139.324.983,00R$    154.352.610,65R$    141.386,53R$    154.352.610,65R$    

 Ano 2020 178.662.213,00R$    151.790.639,30R$    183.203,08R$    151.607.436,22R$    

Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 4.043.825,00R$        1.297.381,63R$        -R$                 1.297.381,63R$        

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 31.505.659,00R$      7.895.040,95R$        -R$                 7.895.040,95R$        

Outras Transferência de Instituições Privadas para 

EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - 

Principal

1.497.043,00R$        817.110,82R$           -R$                 817.110,82R$           

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 62.719,00R$             10.542,50R$             -R$                 10.542,50R$             

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 141.552.967,00R$    141.770.563,40R$    183.203,08R$    141.587.360,32R$    

 Ano 2021 172.695.613,00R$    45.871.957,04R$      22.567,44R$      45.849.389,60R$      

Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 3.332.161,00R$        177.722,75R$           -R$                 177.722,75R$           

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 7.766.516,00R$        1.212.907,45R$        -R$                 1.212.907,45R$        

Outras Transferência de Instituições Privadas para 

EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - 

Principal

1.175.651,00R$        159.466,27R$           -R$                 159.466,27R$           

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 245.950,00R$           433,50R$                  -R$                 433,50R$                  

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 160.175.335,00R$    44.321.427,07R$      22.567,44R$      44.298.859,63R$      

 Total Geral 505.666.552,00R$    365.828.717,30R$    347.157,05R$    365.481.560,25R$    
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As multas de trânsito são oriundas do poder de polícia da administração pública e 

representam uma sanção administrativa pela prática de um ato ilícito, sua função jurídica é reprimir a 

prática de um ato infrator de trânsito, bem como evitar que a 

prática do ato reincida, reduzindo a violência do trânsito.  

Todo valor arrecadado com multas é destinado para 

conta bancária BB Ag. 3791-5 Cta. 85634 – ITCMD. Salienta-

se que 5% da cifra arrecadada com multas deve ser 

encaminhada para o Fundo Nacional de Segurança do Trânsito 

– FUNSET, conforme preconiza o artigo 320, 1° do CTB.  

Ainda é possível que o DETRAN arrecade multas 

pertencentes a outros órgãos autuadores, como autarquias 

municipais de trânsito, sistema este organizado por um sistema 

nominado de RENAINF (Registro Nacional de Infrações de 

Trânsito). Nestas situações, o DETRAN repassa os 5% 

alusivos ao FUNSET, destaca um percentual do custo do seu 

serviço prestado de arrecadação, e repassa o resto para o 

órgão autuador. 

Frisa-se que foi realizada uma centralização dos 

ingressos originários do RENAINF em uma conta específica 

BB Ag. 3791-5 Cta. 10202-4, os quais são posteriormente 

transferidos para conta corrente do DETRAN-PI (BB Ag. 3791-

5 Cta. 10340-3) realizar os repasses devidos para os 

credores.
5
 

 Por fim, é imperioso destacar que a multa representa 

a única receita arrecadada pelo DETRAN que possui uma 

destinação vinculada, isso por força do disposto no artigo 320 

do CTB, o qual narra que a aplicação deve ser exclusivamente 

em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.  

A Resolução do CONTRAN n° 638/2016 conceitua cada item da seguinte forma: 

                                                           
5
 Conforme explanação da Secretaria da Fazenda, no Ofício SEFA-PI/GASEC n° 411/2020, anexo na 

peça 31 do TC/020468/2019, acesso em: 
https://sistemas.tce.pi.gov.br/tceviewer/index.xhtml?codigoProtocolo=020468/2019  

https://sistemas.tce.pi.gov.br/tceviewer/index.xhtml?codigoProtocolo=020468/2019
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As taxas pela prestação de serviços possuem 

natureza de tributo e encontram arrimo jurídico nos artigos 

145, II da Constituição Federal e artigo 77 do Código de 

Tributário Nacional. Seu aperfeiçoamento prescinde de 

uma atuação estatal específica, in casu, a prestação de 

um serviço por parte do DETRAN.  

Importante destacar que a especificidade e a 

divisibilidade do serviço realizado são duas características 

essenciais para distinção da taxa das outras espécies 

tributárias, atributos estes facilmente perceptíveis na 

cobrança e na prestação dos serviços por parte de 

DETRAN. 

As taxas arrecadadas pelo DETRAN são 

direcionadas para conta BB Ag. 3791-5 Cta. 85634 – 

ITCMD. Elas representam a maior cifra arrecadada pelo 

DETRAN, sendo R$154.352.610,65 em 2019, 

R$141.587.360,32 em 2020, e R$44.298.859,63 até 

26/03/2021. 

A receita de alienação de bens móveis é oriunda 

de leilões de veículos apreendidos ou removidos a 

qualquer título e não reclamados por seu proprietário, nos 

termos do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. 

SINALIZAÇÃO 

•Conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na 
via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, 

compreendendo especificamente as sinalizações vertical e horizontal e 
os dispositivos e sinalizações auxiliares; 

ENGENHARIAS DE TRÁFEGO E DE CAMPO 

•Conjunto de atividades de engenharia voltado a ampliar as condições de 
fluidez e de segurança no trânsito; 

POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

•Atos de prevenção e repressão que visem a controlar o cumprimento da 
legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa; 

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 

•Atividade direcionada à formação do cidadão como usuário da via 
pública, por meio do aprendizado de normas de respeito à vida e ao meio 

ambiente, visando sempre o trânsito seguro. 
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Todo valor arrecadado é encaminhado para conta bancária BB Ag. 3791-5 Cta. 821357 – ICMS, sua 

fonte de recursos detalhada é especificada como “RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO 

DE ATIVOS”, com vistas a facilitar o controle do Estado para cumprir o artigo 44 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal
6
. Tal receita será analisada pormenorizadamente em item próprio deste 

relatório.  

Por fim, as outras receitas arrecadadas compreendem transferências de outras 

instituições, advém de convênios, obrigações e ajustes firmados com o DPVAT e o FUNSET e os 

rendimentos de aplicações financeiras bancárias. 

Fonte SIAFE: Dados de 2021 atualizados até 26/03/2021. 

 

Conforme se depreende do processo TC/020468/2019
7
, Divisão de Fiscalização da 

Administração Estadual realizou auditoria com escopo na arrecadação e destinação das multas por 

parte do DETRAN-PI nos anos de 2018 e 2019. Em apertada síntese, a DFAE apresentou os 

seguintes achados: 

 Erro na contabilização no SIAFE dos registros referentes à receita de multa do 

DETRAN-PI; 

 Ausência de controle e transparência na contabilização da aplicação dos recursos 

arrecadados com multas, configurando um obstáculo a uma gestão fiscal responsável. 

                                                           
6
 É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o 

patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes 
de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 
7
 Acesso em: https://sistemas.tce.pi.gov.br/tceviewer/index.xhtml?codigoProtocolo=020468/2019  

https://sistemas.tce.pi.gov.br/tceviewer/index.xhtml?codigoProtocolo=020468/2019
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 Descumprimento do art. 320, § 2º e da portaria n°85, diante da ausência de 

publicação dos valores arrecadados com multas e das despesas decorrentes dela. 

 Atraso no repasse de valores devidos a outros órgãos autuadores correspondente ao 

RENAINF, no que se refere a multas arrecadadas pelo DETRAN-PI. 

Após a devida instrução processual, com a defesa dos responsáveis, análise do 

contraditório e parecer ministerial, o Plenário do Tribunal de Contas decidiu:  

 

 

A presente equipe de fiscalização entrou em contato com a Diretoria Geral do 

DETRAN sobre as determinações e recomendações advindas da auditoria desta Corte (peça 26), em 

resposta, em apertada síntese, o Diretor Geral informou que está adotando as providências cabíveis 

para cumprir todas as deliberações do TCE. Salienta-se a relevância da matéria auditada, sendo 

imprescindível a abertura vindoura de processo de monitoramento com vistas a aferir o cumprimento 

da decisão. 

DETERMINAR ao 
Diretor Geral do 

DETRAN 

• Para que promova a 
publicação concomitante 

referente às receitas 
arrecadadas com a 

cobrança de multas de 
trânsito bem como a sua 

destinação, em 
obediência a Portaria n° 
85 do DENATRAN, bem 

como ao art.320, §2º 
CTB 

RECOMENDAR à 
SEFAZ/PI 

• Que, no momento da 
contabilização da 
receita, ocorra a 

segregação referente à 
Multa do DETRAN, 

SETRANS e demais 
órgãos autuadores, 

visando a melhoria no 
controle de multas de 
trânsito arrecadadas; 

• A previsão de código de 
receita detalhada para 

as multas por infração à 
legislação de trânsito na 
arrecadação de tributos 

e demais receitas 
estaduais 

RECOMENDAR ao 
DETRAN/PI  

• Algumas ações que visam 
melhorias, quais sejam: a 
aplicação dos recursos de 

multas de trânsito, em 
especial para atividades de 
educação para o trânsito, 

de acordo com o CTB; 
desenvolvimento de 

controle desses recursos 
consoante a LRF; 

• O desenvolvimento e a 
apresentação de um plano 

de ação com os valores 
devidos anuais e os valores 

pagos e quais as 
estratégias a serem feitas 
para regularizar os valores 

devidos a outros órgãos 
autuadores referente ao 

RENAINF com prazo a ser 
determinado e informado no 

plano de ação 
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3.6. GESTÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS E LEILÕES 
 

a) Processo de Apreensão e liberação de veículos 
 

A apreensão de veículos constitui uma das medidas administrativas previstas em caso de 

infração às regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503/97 - 

CTB, com alterações posteriores. No art. 328 do mesmo diploma, são fixadas normas gerais 

aplicáveis ao procedimento de remoção, custódia e leilão veicular, o qual é regulamentado pela 

Resolução CONTRAN nº 623/2016 e pode ser resumido pelo fluxograma a seguir: 

 
3Fonte: Resolução CONTRAN nº 623/2016 e Ofícios DETRAN-PI-CDG nº 60/2021 e nº 75/2021. 

 

Consoante informações repassadas pelo DETRAN-PI, através dos Ofícios nº 60 e 75/2021 – 

CDG -(peça 27), atualmente os serviços de remoção, custódia e organização de leilão de veículos no 

âmbito do Estado do Piauí são executados pela empresa VIP Gestão e Logística Ltda (VIP Leilões), 

através do Contrato nº 01/2018, oriundo do Processo de Pregão Presencial nº 001/2018 – 

DETRAN/PI (peça 28). 

Os veículos apreendidos são removidos para os pátios da empresa citada, que mantém, 

segundo informações prestadas através do Ofício nº 75/2021-CDG, locais para armazenamento de 

veículos nas cidades de Teresina, Parnaíba e Floriano. Desse modo, veículos apreendidos em outras 

cidades aguardam o recolhimento nos pátios das CIRETRANS, onde houver, ou, então, nos pátios 

das delegacias e quartéis da PMPI. 

Após o recolhimento, os processos de custódia e leilão dos veículos são realizados pela 

empresa VIP Leilões. Esta unidade técnica apurou que o período médio entre o recolhimento e a 

arrematação por leilão é de 132,8 dias a partir da data de apreensão.  
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Quanto à gestão da custódia, tem-se que a empresa VIP Leilões é responsável pela 

segurança dos veículos recolhidos e, consoante previsão em cláusula contratual, por eventuais 

perdas e danos ocorridos nos automóveis. Segundo informações da autarquia estadual, não existem 

registros de danos ou desaparecimento de veículos apreendidos entre 2019 e 2021. 

Entretanto, observou-se um grande número de reclamações de usuários dos serviços 

prestados pela empresa (proprietários de veículos apreendidos ou arrematantes), entre elas, de que 

os veículos depositados no pátio apresentavam-se com avarias não documentadas no momento da 

apreensão ou com peças faltantes. Trata-se de reclamações informais, obtidas através de consulta à 

avaliação dos usuários no site do Google Maps
8
, as quais, por si só, não servem de evidência, mas 

que trazem questão importante a ser verificada com maior profundidade em trabalho de auditoria. A 

seguir, algumas reclamações registradas: 

 

 

 

Fonte: Consulta de avaliações de usuários registradas no Google Maps. 

 

Outras reclamações referem-se à precariedade 

das estruturas físicas, má-qualidade no atendimento e 

demora para liberação de veículos arrematados.  

No que tange à quantidade de veículos 

apreendidos, as informações repassadas pelo DETRAN 

dão conta de que houve uma drástica redução no volume 

de apreensões no ano passado, provavelmente como 

consequência da diminuição das atividades em virtude da 

                                                           
8
https://www.google.com/maps/place/P%C3%A1tio+Vip+Leil%C3%B5es/@-5.0238944,-

42.7809596,15z/data=!4m7!3m6!1s0x0:0x2405c9b9467b3e70!8m2!3d-5.0238944!4d-42.7809596!9m1!1b1. Acesso em 
27/03/2021. 
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pandemia de coronavírus.  

Caso as projeções se mantenham, é de se esperar o mesmo comportamento para a 

apreensão de veículos em 2021, o que, sem dúvida, trará impactos tanto na arrecadação decorrente 

de leilões, como pode ser indício de menor atividade de fiscalização de infrações ao CTB. 

O recorte de apreensões por município revela que as cidades com maior volume de 

recolhimento veicular são Teresina, respondendo por quase 60,7% de todos os veículos apreendidos 

entre 2019 e 2020, seguida de Parnaíba e Picos, com 18,56% e 11,56%, respectivamente, juntos, 

esses três municípios, respondem por 90,82% de todas as apreensões, conforme dados abaixo: 

 

Fonte: Relatório veículos apreendidos, anexo ao Ofício DETRAN-PI nº60/2021-CDG. 

Os dados acima revelam uma grande concentração de atividades em poucos municípios, o 

que pode ser indicativo de uma baixa presença de atividades de fiscalização de trânsito no interior do 

Estado do Piauí, em especial nos municípios da região sul. Tal situação deve ser melhor averiguada 

em futuro trabalho de auditoria. 

Ademais, observa-se uma demanda concentrada em Picos-PI que justificaria a manutenção 

de pátio para guarda veicular nas suas imediações, haja vista que o deslocamento para o pátio mais 

próximo, que conforme informação trazida pelo Ofício nº 075/2021 – CDG em conjunto com o Memo 

nº 08/2021- DINFRA (peça 29), seria a cidade de Floriano (200 km de distância), implica em maiores 

custos, consoante cláusula segunda do 2º Aditivo ao Contrato nº 017/2018
9
. 

Neste sentido, dados colhidos do site da empresa VIP Leilões dão conta da existência de 

pátio para guarda veicular no Município de Picos
10

. Entretanto, nas informações repassadas pelo 

                                                           
9
 Preços variam de R$ 1,26 a R$ 2,81 por quilômetro rodado, conforme o tamanho do veículo. 

10
 https://www.vipleiloes.com.br/quemsomos. Acesos em 27/03/2021. 

https://www.vipleiloes.com.br/quemsomos
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DETRAN-PI, os veículos somente ficam guardados nos pátios da empresa situados em Teresina, 

Parnaíba e Floriano, o que elevaria sobremaneira os custos com descolamento intermunicipal, a ser 

descontado do valor arrecadado em leilão ou, ainda, pago pelo proprietário do veículo no momento 

da retirada. 

 

Fonte: site da empresa VIP leilões. Mapa contendo todos os locais com pátios da empresa Vip Leilões.  

 

b) Informações gerais sobre leilões de veículos 

apreendidos e destinação dos valores arrecadados  

Consoante informações repassadas através do Ofício nº 

60/2021-CDG e do anexo ao Ofício nº 75/2021-CDG (peça 30), 

entre 2019 e março de 2021, foram realizados 33 leilões de 

veículos apreendidos pelo DETRAN-PI, desses, 19 leilões (até 

21/03/2020) ocorreram de forma mista, ou seja, na modalidade 

presencial e eletrônica simultaneamente e, desde então, ocorreram 

14 leilões exclusivamente virtuais.  

Os valores arrecadados por exercício corresponderam a R$ 

6.847.320,00, R$ 6.840.800,00 e R$ 618.900,00, relativos a 2019, 

2020 e 2021, respectivamente. Esclareça-se, quanto ao atual 

exercício, que os dados de valores recolhidos somente se referem 

aos leilões nº 01 e 02/2021, haja vista que ainda não havia 

prestação de contas do Leilão nº 03/2021, ocorrido em 27/02/2021, 

pela empresa VIP Leilões, ao tempo do envio dos dados a esta 

Corte de Contas, via Ofício nº 075/2021 – CDG, em 16/03/2021.  

Comparando os dados entre exercícios, verifica-se que 

houve uma elevação de 14% na média de valores arrecadados por 
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leilões entre 2020 e 2019.  

Quanto aos valores arrecadados para os cofres estaduais, tem-se, conforme já levantado no 

item 3.5 deste levantamento, que, em 2019, ingressou como receita da alienação de bens 

decorrentes dos leilões, o valor de R$ 1.471.877,13, em 2020, R$ 1.297.381,63 e, até março de 2021, 

R$ 177.722,15, o que corresponde, respectivamente a 21,5%, 19% 

e 28,7%, respectivamente, do valor arrecadado nos leilões.  

Essa diferença entre o valor arrematado e valor recolhido 

aos cofres públicos deve-se à destinação da receita de leilões de 

veículos, a qual é definida pelo art. 328, CTB. 

Consoante consta no dispositivo legal supra, 

primeiramente, devem-se remunerar os custos relativos ao leilão, 

depois se segue o pagamento de despesas com remoção e 

estadia, tributos vinculados ao veículo, créditos trabalhistas, 

tributários e outros com garantia real, multas devidas à entidade 

responsável pelo leilão, demais multas cadastradas no Sistema de 

Trânsito Nacional e, por fim, demais créditos existentes.  

Por fim, tem-se a informação, obtida em reunião com a 

diretoria do DETRAN, em 17/03/2021, da previsão para entrar em 

produção em julho deste ano, novo sistema para gerenciamento 

dos leilões em nível nacional. A expectativa é que haja uma 

redução no período de espera para liberação do veículo após o arremate, bem como, de outro 

sistema que facilitará a comunicação com SEFAZ-PI para gestão e baixa das multas existentes sobre 

o veículo arrematado.  
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3.7. EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 
 

Conforme dados extraídos do Anexo I do Plano Plurianual 2020-2023 do Estado do Piauí, no 

que se refere aos índices de mortalidade juvenil, mais da metade das mortes de jovens de 15 a 29 

anos (52%) no Estado está associada à violência, homicídios e acidentes de trânsito. 

A taxa de óbitos de jovens por acidente de trânsito no Piauí é 72% superior à média 

brasileira. Os acidentes de trânsito são a causa de 25% das mortes dos jovens, sendo que 79% 

dessas mortes ocorreram por acidentes com motocicletas, o que significa que são a causa de 

1 A CADA 5 MORTES DE JOVENS DE 15 A 29 ANOS NO PIAUÍ.  

Reduzir a mortalidade no trânsito com atenção 

especial aos óbitos envolvendo motocicletas é, portanto, um 

dos objetivos estratégicos para o alcance de menores índices 

de mortalidade juvenil e, por conseguinte, maiores níveis de 

expectativa de vida no Estado do Piauí. 

Esse contexto indica a importância de se promover, 

por meio da integração da Polícia Militar e Civil, Secretaria de 

Segurança e Justiça, Corpo de Bombeiros e o Detran, 

políticas e ações integradas de prevenção, vigilância e 

combate aos crimes, acidentes de transporte, incêndios e 

riscos naturais. 

Com base na realidade piauiense, o Plano Plurianual 2020-2023 estabeleceu, dentro do 

Programa PIAUÍ SEGURO – Programa 003 (Unidades Gestoras: SECRETARIA DA SEGURANÇA 

PÚBLICA, SECRETARIA DA JUSTIÇA, POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ, CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR, SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, DETRAN), um objetivo voltado à redução dos índices de 

acidentes fatais de trânsito, com a especificação de indicadores próprios, conforme tabela abaixo: 

 
FONTE: Anexo I do PPA 2020-2023.  
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Por sua vez, ao estabelecer as metas e prioridades do governo para o exercício de 2021, a 

LDO 2020 estabeleceu a ampliação das ações de educação e fiscalização no trânsito em todo o 

Estado, senão vejamos: 

 

 

FONTE: LDO 2020.  
 

 

No intuito de conhecer a atuação 

do DETRAN/PI em relação às ações 

educativas de trânsito, foi enviado o 

Requerimento nº 06/2021 – DFESP-3 ao 

Diretor-Geral do DETRAN/PI, cuja resposta 

foi enviada através do Ofício Nº 059/2021 – 

GDG (Peça 31). 

 

Informou-se que o DETRAN/PI, por 

meio da Escola Piauiense de Trânsito, 

desenvolve ações educativas voltadas para 

o trânsito por meio de palestras/rodas de 

conversa no âmbito escolar (ensino 

fundamental e médio) e empresas (públicas e privadas), blitz educativa (na capital e nos demais 

municípios) e campanhas educativas para a sociedade em geral (elaboração e distribuição de 

material informativo). 

 

 

Existem 3 programas que abrangem as ações educacionais, quais sejam: 1. DETRAN-PI vai 

à Escola (Objetivo de levar a educação para o trânsito aos alunos da educação infantil, do ensino 

fundamental (I e II) e Médio); 2. DETRAN-PI nas empresas: trânsito seguro é um compromisso 

de todos (Objetivo de sensibilizar funcionários sobre a prevenção de acidentes no espaço de 
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mobilidade urbana) e 3. DETRAN-PI nas ruas 

(Objetivo de sensibilizar a população em geral sobre 

a prevenção de acidentes, adoção de medidas que 

transformem o trânsito em um espaço seguro). 

 

As ações são executadas em parceria com 

empresas governamentais das esferas municipais, 

estaduais e federais que desenvolvem atividades no 

cenário do trânsito, quais sejam: SEST/SENAT; 

STRANS; DNIT; CIPTRAN; SESAPI; BPRE; PRF; 

SEMJUV; CENDROGAS. 

O 

s dados referentes às ações realizadas em 

2019 constam no infográfico ao lado e atingiram 

10,9% de toda a população piauiense. 

 

Não foram enviados dados quantitativos 

referentes às ações educativas realizadas em 2020, 

tendo sido informado que sofreram um forte impacto 

com a crise sanitária desencadeada pelo novo 

coronavírus. Portanto, não foi possível avaliar a 

extensão das atividades exercidas no referido 

período. 

 

Por sua vez, informou-se que a instituição 

necessitou reinventar o seu processo de trabalho, 

adequando as suas atividades para a modalidade 

virtual através do google meet e divulgações em 

mídias sociais, como ocorreu na Semana Nacional do 

Trânsito (imagem abaixo). 
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Em relação ao exercício de 2021, o agravamento da 

crise sanitária exigiu da instituição um planejamento estratégico 

e a adoção de novas abordagens, incluindo a conexão entre a 

pandemia e o trânsito, citando-se como exemplo as blitz 

educativas “Lei Seca” e “Volte cedo para casa”, que aconteceram nos dias 29, 30 e 31 de janeiro e 5, 

6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de fevereiro.  

Em relação às demais atividades, foi enviado a esta equipe de auditoria um arquivo contendo 

a programação das ações educativas para o exercício de 2021, a qual contempla as seguintes 

diretrizes e metas setoriais:  

DIRETRIZ SETORIAL META SETORIAL 
1. Educação para o trânsito destinado 

para o público infantil 
Redução do risco e da exposição ao risco 
de acidentes de trânsito 

2. Educação para o trânsito destinado 
para empresas e instituições 

Redução do risco e da exposição ao risco 
de acidentes de trânsito 

3. Educação para o trânsito destinado 
para pessoas com deficiência 

Redução do risco e da exposição ao risco 
de acidentes de trânsito 

4. Educação para o trânsito destinado 
para pessoas idosas 

Redução do risco e da exposição ao risco 
de acidentes de trânsito 

5. Educação para o trânsito destinado 
para gestantes 

Redução do risco e da exposição ao risco 
de acidentes de trânsito 

6. Educação para o trânsito destinado 
para ciclistas/entregadores 

Redução do risco e da exposição ao risco 
de acidentes de trânsito 

7. Educação para o trânsito destinado 
para motociclistas/entregadores 

Redução do risco e da exposição ao risco 
de acidentes de trânsito 
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Importante destacar que a pandemia do novo coronavírus trouxe um desafio à Escola 

Piauiense de Trânsito, mas também representa uma oportunidade de transformar a sua metodologia 

de ensino, empregando a tecnologia como instrumento para aumentar a divulgação das atividades 

educativas, ampliar significativamente o público atingido, bem como reduzir os custos das ações. 

Por sua vez, em que pese à impossibilidade de avaliar a quantidade de ações realizadas em 

2020 e no início de 2021, incluindo o quantitativo de pessoas atingidas, diversas ações foram 

realizadas em 2019.  

Porém observou-se que NÃO há um acompanhamento e uma avaliação da efetividade 

das ações educativas realizadas pela Escola Piauiense de Trânsito. Constatou-se a ausência de 

METAS ESPECÍFICAS, QUANTIFICÁVEIS, RELEVANTES e DELIMITADAS NO TEMPO 

relacionadas aos objetivos propostos, bem como de INDICADORES para a avaliação da efetividade 

das ações realizadas. 

As METAS, que podem ser quantitativas ou qualitativas, fornecem parâmetros mais objetivos 

e, orientando diretamente as ações a serem executadas, buscam otimizar a relação entre o tempo e 

os recursos disponíveis para que determinado objetivo seja alcançado. Por sua vez, o INDICADOR é 

um recurso metodológico importante durante todo o ciclo da política pública, pois possibilita a 

interpretação da realidade, contribuindo positivamente tanto para a formulação, como para a 

consequente avaliação. 

Compulsando o site oficial do Detran/PI, verificou-se que 

somente há publicação do Anuário Estatístico até o exercício de 2011. 

Após entrevistas e reuniões com representantes do órgão, constatou-

se que o DETRAN/PI não consolida suas estatísticas desde 2012. 

Dessa forma, resta impossibilitada a análise da efetividade das ações 

educativas de trânsito. 

Devido às falhas na definição dos indicadores e metas das 

ações educativas de trânsito, poderá ocorrer uma disponibilização de 

informação insuficiente, o que poderá levar à impossibilidade de 

satisfatória avaliação dos seus resultados, impactando negativamente 

nos diagnósticos de eficácia, eficiência e efetividade da política pública. 

Frisa-se que o PPA 2020-2023 estabeleceu como indicadores 

para avalição do objetivo 4 do Programa PIAUÍ SEGURO – Programa 

003, as taxas de óbito no trânsito (em geral, de jovens e de 

motociclistas). Tais informações são atualmente fornecidas pelo Datasus, Secretaria de Saúde, bem 

como pelo Programa Vida no Trânsito de Teresina, coordenado pela STRANS em parceria com a 

Fundação Municipal de Saúde – FMS, haja vista a ausência de informações próprias do Detran. 

Nesse contexto, foi informado a esta equipe de auditoria que o DETRAN/PI está participando 

da implantação do RENAEST – Registro Nacional de Estatísticas e Acidentes de Trânsito. Trata-

se de um projeto que integra o PNATRANS – Plano Nacional de Redução de Redução de Mortes 
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e Lesões no Trânsito (Lei nº 13.614/2018), lançado pelo governo federal em 2018, que partiu de um 

cenário contrastante sobre as estatísticas de trânsito entre as unidades federativas e tem o objetivo 

de estabelecer uma metodologia padronizada de coleta e tratamento de dados sobre acidentes de 

trânsito e uma gestão baseada em análises e melhoria do sistema de segurança viária para todo o 

Brasil (vide peça 32). 

Considerando o cenário de coleta atual de dados de cada estado, foi definido um plano 

específico com ondas de implantação e treinamentos para o atendimento às demandas do 

PNATRANS, com termo final em 30/09/2022, conforme figura abaixo: 

 
  FONTE: Manual de Gestão das Estatísticas de Acidentes de Trânsito – RENAEST, Versão 1.0. (peça 32)  

 

 

Ao final de todo o processo, os dados serão consolidadas no PAINEL RENAEST, o qual 

permitirá visualizar as informações referentes aos acidentes de trânsito e suas principais 

características. Serão também apresentados alguns indicadores que poderão ser analisados a partir 

das informações disponíveis no painel, quais sejam: 
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FONTE: Manual de Gestão das Estatísticas de Acidentes de Trânsito – RENAEST, Versão 1.0. (peça 32) 

 

 

Conforme informado pelos setores técnicos da referida autarquia, o processo de implantação 

começou em 2020 e são realizadas reuniões semanais com a equipe do RENAEST nacional. 

Ademais, no final de 2020, foi constituída uma Coordenadoria responsável pela execução das ações 

do referido projeto no Piauí, a qual é composta por representantes dos órgãos envolvidos no Sistema 

Estadual de Trânsito (DETRAN/PI, SESAPI, SSP/PI, ATI, Comando Geral da PMPI, STRANS).  
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3.8. GESTÃO E GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL 
 

O termo governança teve a sua origem no setor privado (governança corporativa), no 

momento em que os proprietários das organizações privadas desenvolveram mecanismos e 

estruturas com a finalidade de regular a atuação de seus administradores, conferindo maior 

segurança e transparência à relação e garantindo a preservação dos seus interesses. 

A Federação Internacional de Contadores – IFAC conceitua a governança como toda a 

estrutura que visa garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e 

alcançados, tendo como princípios norteadores: transparência/abertura, integridade e prestação de 

contas. 

Nos termos do Referencial Básico de Governança Organizacional aplicável a órgãos e 

entidades da administração pública, elaborado pelo TCU (3ª edição - 2014): a governança pública 

organizacional “é a aplicação de práticas de liderança, de estratégia e de controle, que permitem aos 

mandatários de uma organização pública e às partes nela interessadas avaliar sua situação e 

demandas, direcionar a sua atuação e monitorar o seu funcionamento, de modo a aumentar as 

chances de entrega de bons resultados aos cidadãos, em termos de serviços e de políticas públicas”. 

 

 
 
Fonte: TCU, Referencial Básico de Governança Organizacional aplicável a órgãos e entidades da administração 

pública (3ª edição - 2020). 
 

Portanto, os mecanismos de governança proveem direcionamento, monitoram, supervisionam 

e avaliam a atuação da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades e expectativas dos 

cidadãos e demais partes interessadas. 
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Fonte: TCU, Referencial Básico de Governança Organizacional aplicável a órgãos e entidades da administração 
pública (3ª edição - 2020). 

 

Dada a intrínseca relação existente entre os dois conceitos acima expostos, e considerando o 

objetivo do presente levantamento, qual seja, conhecer a organização e o funcionamento do 

DETRAN/PI, definir o objeto de posterior fiscalização, indicar seus meios e instrumentos, bem como 

avaliar a viabilidade e oportunidade de sua realização, serão analisados aspectos referentes à gestão 

e à governança do referido órgão, conjugando elementos de governança pública e de governança 

corporativa. Nesse contexto, dentre os aspectos a serem levantados, foram levantadas questões 

referentes ao planejamento institucional, gestão de riscos e integração organizacional. 

Nesse desiderato, foi enviado o Requerimento nº 05/2021 – DFESP-3 ao Diretor-Geral do 

DETRAN/PI, com o objetivo de colhermos algumas informações organizacionais, cuja resposta foi 

enviada através do Ofício Nº 067/2021 – GDG (Peça 33). 
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A) PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
 

 
Para a obtenção de resultados eficazes, eficientes e efetivos se faz necessário que a 

instituição elabore um Planejamento, estabelecendo um plano de ação com a finalidade de atingir os 

objetivos organizacionais, estes alinhados à missão da organização. Ademais, se faz necessário que 

a instituição possua ferramentas adequadas para a avaliação dos resultados atingidos (metas 

específicas, quantificáveis, relevantes e delimitadas no tempo, bem como indicadores), caso contrário 

resta impossibilitada a correção das falhas/impropriedades existentes nos processos, levando o 

administrador público à manutenção de processos burocráticos que não atingem os objetivos e as 

metas planejadas. 

Portanto, o planejamento institucional configura um importante mecanismo de governança, 

que direciona a gestão e que resulta da identificação, análise, ordenação e agrupamento das 

atividades e dos recursos disponibilizados, incluindo o estabelecimento dos níveis de competências e 

dos processos decisórios, com vistas ao alcance dos objetivos estabelecidos. 

Constatou-se que o DETRAN/PI NÃO possui planejamento a nível estratégico, tampouco 

estão definidos os objetivos, missões, metas e prioridades organizacionais. Por sua vez, o 

Diretor-Geral informou que a título de planejamento foi elaborado o PPA dos períodos de 2016-2019 

e 2020-2023, com o consequente planejamento diário das ações pelas equipes intersetoriais do 

órgão.  

Ocorre que o planejamento 

estratégico é um documento que retrata 

a estratégia da organização e como ela 

pretende alcançar seus objetivos 

institucionais. A estratégia, de forma 

geral e superficial, pode ser 

compreendida como o método por meio 

do qual se definem objetivos, bem 

como ações necessárias ao 

cumprimento dos objetivos de longo 

prazo
11

. 

Em seguida, objetivando 

efetivamente implantar as ações 

traçadas, faz-se necessário o 

desdobramento da estratégia por meio 

da elaboração de planejamentos de nível operacional e tático. Deve ser realizado um detalhamento 

mais específico dos programas e projetos traçados, através de objetivos táticos e operacionais (mais 
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 INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA. Escola Superior do de Contas da União. Planejamento Governamental. 

Brasília. 2017.   



 

  

 

 

57 

específicos, de médio e curto prazo, respectivamente); metas específicas, quantificáveis, relevantes e 

delimitadas no tempo relacionadas aos objetivos propostos, bem como, indicadores para a avaliação 

da efetividade das ações realizadas. 

O PPA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, com vigência de quatro anos, que, nos 

termos do art. 165, §1º da CF, visa estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 

para as relativas aos programas de duração continuada. 

Como importante instrumento de organização do Estado, os documentos de planejamento e 

orçamento devem estar alinhados ao PPA. Portanto, o legislador estabeleceu um plano de médio 

prazo como parte de uma política orçamentária, tal fato revela a ênfase conferida ao planejamento. 

 

 

Do exposto, o PPA funciona como o elo entre os objetivos indicativos de Estado, presentes 

em um planejamento de longo prazo (Planejamento Estratégico); as políticas de governo de médio 

prazo, e os orçamentos anuais. As peças orçamentárias funcionam, portanto, como condições para a 

materialização dos planejamentos de longo prazo, não podendo substituí-los. 

Por sua vez, com base nos últimos Planos Plurianuais (2016-2019 e 2020-2023), o 

DETRAN/PI reconheceu a “necessidade de possibilitar um trânsito mais seguro à população do 

Estado do Piauí e melhorias na sua estrutura administrativa, a fim de oferecer melhor atendimento à 

população”.  

Ocorre que no DETRAN/PI NÃO são realizados planejamentos de nível operacional e 

tático, por meio dos quais seja realizado um detalhamento mais específico dos programas e projetos 

traçados a nível organizacional. Ademais, também NÃO foram estabelecidos mecanismos de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação dos seus projetos e serviços prestados, com 

indicadores de desempenho, a fim de assegurar que sejam eficazes e contribuam para a 

melhoria do desempenho organizacional. 

 

•Definição da 
política pública. 

Planejamento 
de Longo Prazo  

• Planejamento de 
Médio Prazo. 

PPA 
• Planos de curto 
prazo (Previsão de 
receita e fixação de 
despesas) 

Orçamentos 
Anuais 



 

  

 

 

58 

É imprescindível que o planejamento possua uma rotina de acompanhamento e avaliação de 

seus projetos, a fim de que sejam analisados os resultados com a finalidade de aperfeiçoar as 

políticas públicas. 

Através das avaliações podem ser identificados problemas que obstruem a execução das 

ações práticas ou desvios que impedem o atingimento dos objetivos delineados. Confere, também, 

maior flexibilidade às políticas públicas, tornando-as adaptáveis às mudanças que se mostrarem 

inevitáveis durante a fase de execução, com a finalidade de atender as peculiaridades do cenário 

local. 

Os resultados obtidos nos ciclos avaliativos permitem que sejam confrontados os resultados 

obtidos com os objetivos e metas traçadas, funcionando como um mecanismo de retroalimentação do 

ciclo das políticas públicas. Trata-se, portanto, de processo que contribui para o aprendizado 

institucional e para o aprimoramento das decisões que serão tomadas pelos gestores. 

 

B) GESTÃO DE RISCOS 

No tocante à existência de uma eficiente gestão de riscos, questionou-se como a Instituição 

gerencia ou atenua a possibilidade de que ocorrências supervenientes, seja de origem interna ou 

externa, impeçam que os objetivos da organização sejam atingidos. Todavia, o gestor limitou-se a 

informar que reconhece a existência de dificuldades de origem externas, tais como problemas com a 

ATI e a pandemia no novo coronavírus. 

Conforme disposto na Instrução Normativa TCU Nº 63, de 1º de setembro de 2010, 

CONTROLES INTERNOS consistem no “conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e 

procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a 

concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam 

alcançados
12

”. 

 

                                                           
12

 Artigo 1º, parágrafo único, inciso X da Instrução Normativa TCU Nº 63, de 1º de setembro de 2010.   
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Em que pese à existência de uma unidade de Controle Interno formalmente instituída na 

estrutura organizacional e treinada pela Controladoria-Geral do Estado do Piauí - CGE/PI, sua 

atuação é focada no acompanhamento da execução da despesa e nos processos de contratação do 

órgão, por meio do Sistema Integrado de Controle Interno (SINCIN). 

Portanto é possível concluir que o DETRAN/PI NÃO formalizou seu modelo de gestão de 

riscos, nem estabeleceu formalmente os mecanismos de gestão de riscos para identificar, 

avaliar, tratar e monitorar os riscos 

relevantes.   

A instituição de mecanismos de 

controle interno integrados a uma eficiente 

gestão de riscos representa uma boa prática 

e objetiva gerenciar e atenuar a possibilidade 

de que ocorrências supervenientes, seja de 

origem interna ou externa, impeçam que os 

objetivos da organização sejam atingidos. 

 

C) INTEGRAÇÃO ORGANIZACIONAL 

A integração interna, a integração 

com outros atores governamentais (p. ex. 

órgãos estaduais e federais) e a integração 

com a sociedade civil foi objeto de análise 

neste levantamento em atenção à dimensão 

arranjos institucionais, componente da 

governança pública. Em auditoria posterior, 

será avaliado se o nível de integração 

verificado é considerado satisfatório ou 

insuficiente. 

A Integração interna relaciona-se às 

práticas de gestão e governança que 

envolvem o relacionamento da alta 

administração das organizações com o seu 

público interno, ou seja, entre a autoridade 

máxima e o corpo de dirigentes ligados 

diretamente a ela e o conjunto de servidores 

efetivos, ocupantes de cargo em comissão, 

de função de confiança, de função 

comissionada, terceirizados, estagiários e 
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demais colaboradores dos órgãos avaliados. 

Quanto à integração interna, verificou-se que a alta administração do DETRAN/PI troca 

informações gerenciais periodicamente com suas unidades subordinadas e vinculadas para a tomada 

de decisões.  

A Integração com outros atores governamentais busca evidenciar como se dá a relação 

com os outros órgãos responsáveis pela política de trânsito, incluindo a esfera municipal, federal e as 

demais unidades da federação. Em resposta apresentada (Ofício Nº 067/2021 – GDG - Peça 34) foi 

informado que o DETRAN/PI compõe a Associação Nacional de Detrans – AND
13

 em que, 

diariamente, há troca de informações.  

Informou-se, também, que: “há termos de cooperação técnica e acordos de cooperação 

técnica entre o DETRAN/PI e órgãos estaduais, como a Secretaria de Estado da Segurança 

Pública do Piauí – SSP-PI, Polícia Militar do Piauí – PMPI e Secretaria de Estado da Saúde – 

SESAPI. Na mesma linha, de bom alvitre frisar a existência de Termo de Cooperação do Estado do 

Piauí com o Ministério da Justiça, para compartilhamento de informações entre órgãos 

contemplando o Detran-PI e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Piauí – SPRF-

PI. Estamos firmando outros termos de cooperação com a Superintendente Municipal de 

Transporte e Trânsito – STRANS e com municípios com o trânsito municipalizado”. Vide folhas 

22/35 da peça 33. 

Já a integração com a sociedade civil está ligada ao modo e ao grau de relacionamento 

entre a instituição e a sociedade, sobretudo no tocante à participação da sociedade na formulação de 

políticas públicas. Verificou-se que o DETRAN/PI possibilita à sociedade civil formas de participação, 

dispondo dos seguintes canais diretos de comunicação com a sociedade civil: Ouvidoria, site oficial 

na internet, Redes Sociais: Instagram (@detranpiaui), facebook (@DetranPI e @detranpiaui), twitter 

(@Detran_PI), telefones de contato e e-mail disponíveis no site, whatsapp e atendimento presencial. 

 

D) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL FORMALIZADA 

O DETRAN- Departamento Estadual de Trânsito do Piauí é uma autarquia estadual instituída 

pela Lei-Delegada nº 80, de 16.05.1972, vinculado à Secretaria de Cidades do Estado (Art. 33, §3º, 

inciso I da Lei Complementar Nº 28, de 09/06/2003 - § 3º criado pela Lei Complementar nº 83, de 12 

de abril de 2007). 

Por sua vez, o Decreto nº 7.766 de 10 de novembro de 1989 

aprovou o regulamento do Departamento Estadual de Trânsito, através 

do qual foram definidas suas competências e sua estrutura 

organizacional. 

Cumpre ressaltar que com vistas à implantação do SEI, bem 

como do novo sistema patrimonial, o DETRAN/PI atualizou o seu 

organograma, conforme representação gráfica em anexo (Peça 34 - 

                                                           
13
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Organograma). Todavia, verificou-se que o referido organograma não está divulgado no sítio 

eletrônico do órgão. Desse modo, em que pese à previsão formal da sua estrutura organizacional ser 

considerada satisfatória, não foram cumpridos requisitos necessários de publicidade e transparência.  

 

 

 
 

 

 

4. POSSÍVEIS TEMAS DE AUDITORIA 
 

 

Cumpre esclarecer que os dados informados neste levantamento foram obtidos a partir das 

pesquisas e estudos preliminares, requisição de documentos e informações; visita técnica ao prédio 

da ATI; reuniões presenciais e telepresenciais com o Diretor-Geral do DETRAN/PI e com Diretores 

Técnicos, bem como do desenvolvimento das seguintes técnicas de diagnóstico: Análise de 

Stakeholders e construção e validação da matriz SWOT. 

Não foram realizados testes substantivos para comprovar a fidedignidade das respostas 

apresentadas, apenas algumas verificações documentais e na internet. Caso sejam instauradas 

auditorias futuras, será necessária a realização de técnicas de auditoria para confirmar a veracidade 

das informações apresentadas pelos gestores do DETRAN/PI.  

Insta registrar que o planejamento da DFESP3 incluía realizar a(s) auditoria(s) logo no 

segundo trimestre de 2021, contudo, a situação de calamidade pública pandêmica provocada pela 

COVID-19 inviabiliza a realização de diversas técnicas de auditoria nesse período, tais como 

entrevistas com servidores, gestores e usuários; e inspeção física na sede e CIRETRANS do interior. 

Tais impossibilidades elevam sobremaneira o risco de detecção de auditoria, razão pela qual, a(s) 

mesma(s) são realizadas em momento vindouro. Seguem abaixo, possíveis temas de auditoria: 
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4.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

a) Auditoria de governança e gestão de TI no DETRAN-PI: Abordar aspectos de liderança, 

planejamento e gerenciamento da área de TI e visa certificar-se de que a gestão dos serviços 

oferecidos, dos investimentos de TI, das pessoas integrantes, das políticas, do processo de 

controle e da própria estrutura organizacional concorrem para que o DETRAN-PI atinja seus 

objetivos de forma eficiente. Envolve também a gestão contínua dos riscos tecnológicos. 

b) Auditoria de Sistema de Informação: Abordar sistemas do DETRAN sob os aspectos de 

integridade, disponibilidade, confidencialidade, aderência a normas (conformidade) e 

controles internos, inclusive adequação dos perfis de usuário aos papéis a serem 

desempenhados pelos cargos dos usuários. 

c) Auditoria de Contratações de TI: Avaliar as contratações de TI do DETRAN-PI, verificando 

processos de planejamento e execução das aquisições, bem como a gestão dos contratos da 

área de TI, inclusive quanto à aderência aos objetivos do DETRAN-PI.  

d) Auditoria de Tecnologia: Auditar aspectos técnicos da infraestrutura tecnológica que atende 

ao DETRAN-PI, como rede de computadores e banco de dados. 

 

 

4.2 GESTÃO DE PESSOAS  

a) Ausência de renovação dos quadros de pessoal efetivo, com progressivo aumento da mão-

de-obra terceirizada, incluindo funções administrativas, em possível desvio de função em 

relação às atribuições específicas dos servidores do quadro próprio da instituição; 

b) Distribuição da força de trabalho pelas unidades de atendimento, a fim de verificar se a 

mesma está proporcional à demanda de serviços; 

c) Política de desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos da instituição, bem como, 

programas e ações voltadas ao incentivo à produtividade; 

d) Condições ambientais de trabalho às quais os servidores estão expostos e o impacto sobre 

sua saúde física e mental, bem como, sobre a qualidade dos serviços prestados.  

 

4.3 ATENDIMENTO 

a) Auditar procedimentos internos (fluxos) em relação à eficiência, burocracia, legalidade e 

sustentabilidade; 

 

4.4 PLANEJAMENTO DE DESPESAS E GESTÃO DE CONTRATOS 

a) Possível fracionamento de despesa para reformas de CIRETRANS; 

b) Avaliação dos procedimentos de análise de demandas e de planejamento de despesas de 

custeio e manutenção realizados pela UNICON (unidade de contabilidade e orçamento); 

c) Auditoria para verificar se o empenho da despesa é prévio à execução do serviço ou entrega 

dos bens; 
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d) Auditoria no elevado valor gasto com Despesas de Exercícios Anteriores em 2020, R$ 

12.134.644,70; 

e) Auditoria no processo de contratação, nos termos do contrato e na execução orçamentária, 

financeira e contábil nos gastos com os 10 maiores credores do DETRAN; 

f) Auditoria no processo de contratação, nos termos do contrato, na execução orçamentária e 

nos beneficiários do cartão alimentação fornecido pela empresa SODEXO PASS, 

considerando que o gasto total no período da fiscalização foi de R$ 15.244.896,83; 

g) Auditoria nos programas e ações de governos executadas pelo DETRAN, verificar a avaliação 

dessas políticas públicas, se estão sendo devidamente controladas por metas e indicadores; 

h) Auditoria na escrituração de alguns elementos de despesa de forma equivocada. 

 

4.5 ARRECADAÇÃO 

a) Monitoramento das determinações e recomendações exaradas na decisão do Plenário desta 

Corte no bojo do TC/020468/2019; 

b) Auditoria no elevado valor previsto para rubrica de multas no ano de 2020, observando os 

critérios que foram utilizados; 

c) Auditoria no depósito dos valores arrecadados com Taxas e Leilão de veículos, haja vista que 

são encaminhados para as contas bancárias do ITCMD e ICMS respectivamente; 

d) Auditoria no fluxo procedimental da arrecadação de todas as receitas do DETRAN. 

 

4.6 GESTÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS E LEILÕES 

a) Adequação dos procedimentos de remoção, recolhimento e guarda dos veículos às diretrizes 

e regulamentos vigentes, verificação de processos, prazos, responsabilidades, agentes e 

sistemas de controle envolvidos. 

b) Condições das estruturas de guarda dos veículos apreendidos nas operações de fiscalização 

do DETRAN-PI. 

c) Capilaridade das atividades de fiscalização e apreensão veicular no âmbito do interior do 

Estado, em especial, da região sul; 

d) Verificação da adequação das taxas e demais valores cobrados pela empresa contratada 

para o serviço de remoção, guarda e preparação de leilões dos veículos apreendidos;  

e) Procedimento de leilão de veículos, integração com sistemas para controle de débitos e 

pendências judiciais que recaiam sobre os bens leiloados, atendimentos à ordem de 

distribuição de valores fixada pelo art. 328, CTB.   

 

4.7 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

a) Ausência de acompanhamento e avaliação da efetividade das ações educativas realizadas 

pela Escola Piauiense de Trânsito; 
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b) Acompanhamento das ações realizadas com vistas ao atingimento do Objetivo 4 previsto no 

Programa PIAUÍ SEGURO – Programa 003, constante no Plano Plurianual 2020-2023. 

 

 

4.8 GESTÃO E GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL 

a) Ausência planejamento institucional, com o estabelecimento de mecanismos de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação dos serviços prestados, com indicadores de 

desempenho, a fim de assegurar que sejam eficazes e contribuam para a melhoria do 

desempenho organizacional do DETRAN/PI; 

b) Avaliação dos controles internos, com maior enfoque no estabelecimento de mecanismos de 

gestão de riscos; 

c) Avaliação do nível de compartilhamento de informações entre o DETRAN/PI e outros atores 

governamentais; 

 

5. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 

O presente trabalho consistiu em um levantamento da gestão e dos recursos organizacionais 

do DETRAN/PI em face das seguintes dimensões: (a) Gestão e governança pública; (b) 

Atendimento/serviços; (c) Educação para o trânsito; (d) Planejamento das despesas/gestão de 

contratos; (e) Gestão de pessoas; (f) Gestão de veículos apreendidos e leilões; (g) Gestão de 

tecnologia da informação; (h) Arrecadação, justificando sua relevância no presente momento, 

apresentando uma visão geral acerca do órgão e indicando algumas questões que possam ser objeto 

de auditoria(s) vindoura(s) por parte da presente Divisão. 

No intuito de coletar e sistematizar informações acerca do objeto a ser fiscalizado, realizaram-

se pesquisas e estudos preliminares, requisição de documentos e informações; análise das 

reclamações recebidas pela Ouvidoria do Estado; visita técnica ao prédio da ATI - onde se localiza o 

datacenter que armazena dados dos sistemas do DETRAN/PI - reuniões presenciais e telepresenciais 

com o Diretor-Geral do DETRAN/PI e com Diretores Técnicos, bem como, desenvolvimento das 

seguintes técnicas de diagnóstico: Análise de Stakeholders e construção e validação da matriz 

SWOT: Análise de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e 

Ameaças (Threats), vide Apêndice deste Relatório. 
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De início, com base em 

notícias veiculadas na mídia e 

analisando o nível de satisfação 

da população piauiense com os 

serviços prestados pela referida 

autarquia, seja através de 

reclamações realizadas na 

Ouvidoria do Estado, veiculadas 

na mídia ou relatadas a esta 

equipe de auditoria, observou-se 

a recorrência nas questões 

relacionadas à queda dos 

sistemas informatizados do 

Detran/PI. 

 Após a realização dos 

procedimentos de fiscalização 

verificou-se que as sucessivas 

quedas no sistema e o mau 

atendimento prestado 

representam apenas a ponta visível do iceberg. Abaixo da superfície foram constatados diversos 

problemas que comprometem sobremaneira a prestação dos serviços, prejudicando o alcance dos 

resultados esperados, ou seja, o adequado atendimento da população.  

  Dentre os problemas encontrados, destacam-se alguns: falta de integração de sistemas; 

rede, conectividade e equipamentos de T.I. precários; dependência da ATI e SEFAZ; ausência de 

PDTI; descrições incompletas ou falhas dos processos; baixa virtualização dos serviços; ausência de 

carta de serviços; site desatualizado; dificuldade de acesso e falta de divulgação dos serviços online, 

aumentando o comparecimento presencial ao órgão e o sentimento de necessidade de 

despachantes; ausência de instrumentos de planejamento e avaliação do desempenho institucional; a 

ausência de gestão de riscos; concentração da força de trabalho em mão-de-obra terceirizada e não 

renovação do quadro efetivo de pessoal; ausência de práticas gerenciais e institucionais com a 

finalidade de estimular o desenvolvimento de competências, a melhoria do desempenho, a motivação 

e o comprometimento dos servidores com o órgão; ausência de controle e transparência na 

contabilização da aplicação dos recursos arrecadados com multas, configurando um obstáculo a uma 

gestão fiscal responsável; fragilidades em relação à segurança, condições de armazenamento e 

atendimento da empresa concessionária dos serviços de remoção, custódia e organização de leilões; 

elevada concentração das atividades de apreensão de veículos em poucos municípios do Estado; 

ausência de acompanhamento e avaliação da efetividade das ações educativas realizadas pela 

Escola de Trânsito; não consolidação das estatísticas de trânsito, dentre outros. 



 

  

 

 

66 

Ante o exposto, considerando tudo que restou esposado no presente Relatório de 

Levantamento, bem como que o processo de levantamento não possui o escopo de punição, 

responsabilização ou determinação (vide artigo 181 do Regimento desta Corte de Contas), a DFESP3 

sugere a adoção das seguintes providências, com fulcro no artigo 318 e seguintes da Resolução 

TCE-PI nº 13/11 (Regimento Interno do TCE-PI): 

 

a) Envio dos autos ao Ministério Público de Contas para ciência, por força do disposto no 

artigo 247 do RITCE, com vistas à adoção das providências que entender cabíveis; 

 

c) Envio do Relatório de Levantamento para o Diretor do Departamento Estadual de 

Trânsito do Piauí; Diretor Geral da ATI; Secretário de Estado das Cidades; Secretário de 

Administração e Previdência do Estado do Piauí e Secretário de Estado da Fazenda, para 

ciência das informações levantadas; 

 

d) Envio de cópia do presente relatório à DFAE, para que utilize as informações ora 

levantadas quando da elaboração dos processos de prestação de contas anual das referidas 

instituições; 

 

e) Envio de cópia do presente relatório ao Ministério Público do Estado, para adoção 

das medidas que entender cabíveis; 

 

f) Conferir a maior publicidade possível deste levantamento no sítio eletrônico desta Corte 

de Contas. 

 

É o relatório. 

Teresina (PI), 05 de abril de 2021. 

Assinado eletronicamente Assinado eletronicamente 

Lívia Ribeiro dos Santos Barros Luiz Claudio Demes da Mata Sousa 

Auditor de Controle Externo – Área Jurídica Auditor de Controle Externo - Área TI 

Matrícula 97.690-3 Matrícula 98.005-6 

 

 

 

Assinado eletronicamente Assinado eletronicamente 

Rayane Marques Silva Macau Zilma Félix Gomes Araújo 

Auditor de Controle Externo – Área Jurídica Auditora de Controle Externo - Área TI 

Matrícula 98.129-X Matrícula 98.007-2 
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VISTO:  

Assinado eletronicamente  

João Luís Cardoso Figueiredo Júnior  

Auditor de Controle Externo - Área Comum  

Chefe da Divisão Temática Residual  

Matrícula 97.844-2  
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ANÁLISE DE STAKEHOLDERS 
 

STAKEHOLDER 

GRUPO 
Primário 

ou 
Secundário 

PAPEL 
do Stakeholder 

INTERESSE 
do 

Stakeholder 
no trabalho 

Grau de 
Interesse 
++; +; 0; -

; -- 

IMPACTO 

(em caso de falha 
na 

atuação do 
Stakeholder) 

Prioridade 
(interesse 

para a 
auditoria) 

Departamento de 
Trânsito do Piauí – 

Detran/PI 
P 

- Promover trânsito 
seguro ao cidadão 
para a preservação da 
vida; 
- Cumprir e fazer 
cumprir a legislação e 
as normas de trânsito, 
no âmbito de suas 
atribuições. 

- Aperfeiçoar 
a prestação 
do serviço ao 
cidadão; 
- Otimizar o 
uso de 
recursos; 
- Conhecer 
possíveis 
pontos de 
fragilidades 
aos objetivos 
institucionais 
da 
organização. 

++ 

 
- Prejuízos às 
atividades de 
educação e 
segurança no 
trânsito;  
- Ausência de 
ações de promoção 
para o trânsito; 
-Deficiência na 
prestação de 
serviços ao 
usuário. 

ALTA 

 
Governo do Estado 

do Piauí 
(inclui 

SEFAZ/SEADPREV) 
 
 

P 

- Estabelecer diretrizes 
para execução de 
serviços públicos; 
- Elaborar o orçamento 
para o Detran/PI; 
- Promover os 
procedimentos 
licitatórios do órgão. 
- Contratação do 
pessoal terceirizado 
do DETRAN. 

- Melhoria na 
eficiência e 
efetividade da 
atuação e na 
gestão do 
Detran/PI; 
- Diminuição 
de custos; 
- Aumento da 
arrecadação 
estadual. 

++ 

- Falta de 
alinhamento entre 
o Governo do 
Estado e o Detran; 
- Insuficiência de 
recursos para 
execução das 
atividades do 
Detran; 
- Fragilidades nas 
contratações 
realizadas pelo 
Detran/PI e, 
consequentemente, 
o não atendimento 
às demandas do 
órgão.  

ALTA 

Controladoria 
Geral do Estado - 

CGE 
P 

- Aperfeiçoar os 
sistemas de controles, 
de conduta dos 
servidores e dos 
fornecedores, 
ampliando a 
transparência e 
fomentando o controle 
social. 

- Fomentar a 
melhoria da 
prestação de 
serviços nos 
órgãos 
estaduais. 

+ 

- Aumento do risco 
de o 
Detran não 
alcançar os 
objetivos 
institucionais. 

MÉDIA 

Sindicato dos 
Servidores do 

DETRAN/PI 
S 

- Obter melhoria nas 
condições de trabalho 
dos servidores; 
- Negociar a melhoria 
salarial dos servidores; 
- Reduzir os 
desbalanceamentos 
na divisão de tarefas. 

- Atuar na 
defesa dos 
interesses dos 
servidores 
filiados. 

+ 

- Defesa 
insuficiente dos 
interesses dos 
servidores. 

MÉDIA 

Terceirizados S 
- Obter melhoria nas 
condições de trabalho; 
 

-Trabalhar em 
condições 
dignas; 

0 
- Má prestação do 
serviço realizado. BAIXA 
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STAKEHOLDER 

GRUPO 

Primário 
ou 

Secundário 

PAPEL 
do Stakeholder 

INTERESSE 

do 
Stakeholder 
no trabalho 

Grau de 
Interesse 
++; +; 0; -

; -- 

IMPACTO 
(em caso de falha 

na 
atuação do 

Stakeholder) 

Prioridade 

(interesse 
para a 

auditoria) 

 
Contratados/ 
Fornecedores 

S 

- Prestação de serviço 
e fornecimento de 
bens ao Detran/PI. 

- 
Demonstração 
dos atrasos 
ocorridos nos 
pagamentos 
devidos; 

+ 

- Risco de 
interrupção/ atraso 
na entrega dos 
serviços ao Detran. 

BAIXA 

 
Cidadão/ 

Motoristas/ 
Proprietários de 

Veículos/ 
Despachantes 

S 

- Usuários dos 
serviços do Detran; 
- Exercem o controle 
social dos serviços 
públicos. 

- Mais 
eficiência na 
prestação de 
serviços pelo 
Detran; + 

- Ausência de 
controle social; 
- 
Desconhecimentos 
dos maiores 
gargalos relatados 
pelos usuários na 
prestação dos 
serviços. 

MÉDIA 

Polícia Militar 
(BPTRAN) 

S 

- Operacionalização 
dos serviços de 
fiscalização, aplicação 
de penalidades e 
educação de trânsito 
no Estado. 
- Estabelecer, em 
conjunto com o 
Detran/PI, as diretrizes 
para o policiamento 
ostensivo de trânsito; 

- Fomentar as 
atividades de 
fiscalização e 
educação 
para o 
trânsito, de 
forma 
integrada com 
o Detran/PI. 

+ 

- Fragilidade das 
atividades de 
fiscalização, 
aplicação de 
penalidades e 
educação para o 
trânsito. 

BAIXA 

 
Empresas 

conveniadas e 
parceiros (Auto 

Escolas, Clínicas 
Médicas e Clínicas 

Psicológicas) 

P 

- Executar, de forma 
integrada à autarquia, 
serviços essenciais 
para a prestação de 
serviços ofertados 
pelo Detran/PI. 
 

- Aperfeiçoar 
os 
mecanismos 
de integração 
com o 
Detran/PI; 
- Maior 
eficiência dos 
sistemas 
eletrônicos do 
Detran/PI, 
evitando 
sucessivas 
paralizações 
do serviço. 

++ 

- Risco de 
ineficiência/ atraso 
dos serviços 
prestados pelo 
Detran/PI. 

ALTA 

SETRANS e 
Autarquias 

municipais de 
trânsito 

P 

- Operacionalização 
dos serviços de 
fiscalização, aplicação 
de penalidades e 
educação de trânsito 
no Estado. 

- Fomentar as 
atividades de 
fiscalização 
do trânsito, 
conforme 
diretrizes da 
autarquia 
estadual. 

++ 

- Risco de 
descumprimento 
das diretrizes da 
autarquia estadual 
no exercício de 
suas atribuições. 

ALTA 

SECID P 

- Estabelecer políticas 
públicas a serem 
executadas pelo 
Detran/PI.  

- Fomentar a 
melhoria da 
prestação de 
serviços da 
autarquia 
estadual; 
- Otimizar o 
uso de 
recursos; 

++ 

- Aumento do risco 
de o Detran não 
alcançar os 
objetivos 
institucionais. 

ALTA 
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STAKEHOLDER 

GRUPO 

Primário 
ou 

Secundário 

PAPEL 
do Stakeholder 

INTERESSE 

do 
Stakeholder 
no trabalho 

Grau de 
Interesse 
++; +; 0; -

; -- 

IMPACTO 
(em caso de falha 

na 
atuação do 

Stakeholder) 

Prioridade 

(interesse 
para a 

auditoria) 

ATI S 

 
- Manutenção da 
estrutura tecnológica 
do Detran/PI. 
-Emissão de parecer 
nos processos de 
compra de 
equipamentos/serviços 
de TI 

-Aperfeiçoar a 
prestação do 
serviço ao 
cidadão; 
- Otimizar o 
uso de 
recursos; 
- Conhecer 
possíveis 
pontos de 
fragilidades no 
parque 
tecnológico do 
Detran/PI. 

++ 

- Risco de 
interrupção/ atraso 
na entrega dos 
serviços ao Detran. 

ALTA 

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 

S 

-Legislar acerca da 
composição 
organizacional do 
DETRAN, seja em 
relação a sua 
estrutura, quanto ao 
pessoal e suas 
atividades; 
-Titular do controle 
externo da 
Administração Pública 
Estadual, com o dever 
de fiscalizar a 
execução 
orçamentária do órgão 
e suas políticas 
públicas. 

- Mais 
eficiência na 
prestação de 
serviços pelo 
Detran; 

0 

- Criação de 
normas que 
prejudiquem a 
efetividade do 
serviço prestado 
pelo DETRAN-PI 

ALTA 
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MATRIZ SWOT 
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