
PARCEIROS:

Uma campanha em defesa 
da saúde e da cidadania no 

trânsito do Ceará

A municipalização do trânsito não representa, por si só, a solução dos 
problemas da “insegurança” viária. Os números alarmantes relacionados 
ao trânsito requerem solução em múltiplas dimensões. Entretanto, 
municipalizar constitui um passo inicial e indispensável para o 
equacionamento dos assuntos relacionados ao trânsito. 
Por isso, precisamos de cada pessoa para continuar esse processo e 
melhorar a qualidade de vida de todos.

Mais informações:

caocidadania@mpce.mp.br

www.mpce.mp.br/caocidadania/projetos/municipaliza/



APRESENTAÇÃO:

O projeto “Municipaliza”, com o propósito de fomentar o processo de efetiva 
municipalização do trânsito no Estado do Ceará, é desenvolvido pelo MPCE, por meio do 
CAOCIDADANIA e do CAODPP e das Promotorias de Defesa da Cidadania, em parceria 
com TCE, DETRAN, CETRAN, APRECE, APDMCE e Assembleia Legislativa do Ceará.
O projeto tem como objetivo somar as ações que vêm sendo empreendidas pelas diversas 
entidades para:

• Auxiliar na diminuição das estatísticas de acidentes e mortes 
ocorridas no trânsito;
• Assegurar a efetividade do controle e da fiscalização;
• Contribuir para a arrecadação das receitas legais;
• Combater a sobrecarga dos recursos de saúde gastos com 
acidentes evitáveis;
• Prevenir e agir no enfrentamento de práticas criminosas realizadas 
por condutores irregulares ou com uso de veículos roubados.

POR QUE MUNICIPALIZAR?

Municipalizar é integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Assim, ele 
poderá realizar a gestão do trânsito da cidade de forma completa, assumindo a 
responsabilidade pela engenharia, fiscalização e educação de trânsito, levantamento, 
análise e controle de dados estatísticos e pela criação de JARIs, conforme definido no 
CTB e Resolução nº 560/2015 do CONTRAN.

No Estado do Ceará, até fevereiro de 2019, havia 69 municípios integrados ao SNT. 
Esse número representa apenas 37,5% do total de municípios cearenses.

SELO UNICEF

Cuidar do trânsito também contribui para o reconhecimento do 
município com o Selo Unicef: Um dos indicadores de avaliação do 
Selo Unicef (2017-2020) é a “taxa de mortalidade entre crianças e 
adolescentes de 10 a 19 anos por causas externas”. Uma das 
ações de validação é desenvolver atividades de comunicação de 
valorização eproteção da vida e contra a violência (abordando 
temas relacionados a homicídios, acidentes de trânsito e 
suicídios).

DADOS SOBRE O TRÂNSITO

NO MUNDO:

• Cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem a cada ano em decorrência de 
acidentes no trânsito;
• Entre 20 e 50 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais, muitas delas 
resultando em incapacidade;
• As lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de morte entre 
crianças e jovens de 5 a 29 anos. 

(dados do Relatório Mundial sobre a Situação da Segurança no Trânsito 2018 - OMS)

NO BRASIL:

• A OMS aponta que o Brasil está em 4º lugar entre os países recordistas 
em mortes no trânsito;
• O Brasil registra cerca de 47 mil mortes de trânsito por ano – 400 mil 
pessoas ficam com algum tipo de sequela;
• O custo dessa epidemia ao país é de R$ 56 bilhões. Com esse dinheiro 
seria possível construir 28.000 escolas ou 1.800 hospitais. 

(dados do Observatório Nacional de Segurança Viária - ONSV)

NO CEARÁ:

• Segundo dados do DETRAN-CE, em 2017 ocorreram 28.865 acidentes 
de trânsito, com 2.088 mortos e 12.074 feridos;
• O Estado do Ceará aparece em 5º lugar em número de óbitos por 
acidentes de trânsito entre os estados brasileiros;
• Os municípios de Sobral e Barbalha aparecem entre os 10 municípios 
brasileiros com maior número de óbitos por 100 mil habitantes.

(dados do Retrato da Segurança Viária 2017 - 
Ambev, Falconi Consultores de Resultado)


