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ORGANOGRAMA  FUNCIONALORGANOGRAMA  FUNCIONAL

Competências e atribuições, portaria nº 1.375, de 2 de agosto de 2007, Ministério da Justiça: 
Art. 75. Às Superintendências Regionais de Polícia Rodoviária Federal, nos âmbitos das respectivas circunscrições, 
compete:

I - executar as atividades pertinentes ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal;

II - conceder remoção a pedido, anuênios, adicional de periculosidade ou insalubridade, licença-prêmio, 
quintos/décimos, isenção de imposto de renda, averbação de tempo de serviço, abono de permanência e 
apostilamento de proventos, observada a respectiva legislação vigente;

III - emitir certidões por tempo de serviço dos servidores lotados na Unidade Regional;

IV - lotar servidores no âmbito da Unidade Regional;

V - conceder remoção, ex-ofício, no âmbito da Unidade Regional, desde que não decorra ônus para a  
União;

VI - aprovar as ações de capacitação no âmbito de sua competência;

VII - aprovar e encaminhar o planejamento anual de ações de capacitação sob sua responsabilidade;

VIII - autorizar a participação de servidores, sob sua subordinação, nas ações de capacitação;

IX - autorizar a participação de servidores instrutores, sob sua subordinação, nas atividades de instrutoria  
nas ações de capacitação da Regional e do Departamento;

X - encaminhar relatório de atividades de ações de capacitação ocorridas no âmbito de suas competências; 
e

XI - zelar pela harmonia, hierarquia e ética funcional dos servidores. 

Art. 76. Ao Núcleo de Apoio Técnico compete:
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I - promover a devida instrução processual e procedimental, no âmbito do Gabinete do Superintendente;

II - prestar assistência ao Superintendente, no tocante à conformidade dos atos administrativos;

III  –  prestar  acompanhamento  administrativo  nos  processos  e  decisões  judiciais  de  interesse  da 
Superintendência;

IV - elaborar e orientar a confecção de minutas dos documentos a serem assinados pelo Superintendente;

V - prestar auxílio técnico às demais áreas da Superintendência e Delegacias, quando solicitado;

VI - reunir, organizar, zelar e manter atualizado todo o acervo de livros, revistas e demais publicações  
jurídico-legais da Superintendência; e

VII  -  providenciar  a  edição,  publicação  e  distribuição  do  boletim de  serviço  regional,  bem como a 
reprodução e distribuição às chefias da Regional de um exemplar do boletim de serviço central. 

Art. 77. Ao Núcleo de Comunicação Social compete:

I - orientar e assistir ao Superintendente nos assuntos relativos à área de comunicação social;

II - promover e executar as atividades de relações públicas, de divulgação e de publicidade oficial do 
Departamento, no âmbito da Superintendência;

III  -  providenciar,  analisar  e  supervisionar  a  elaboração  e  distribuição  de  material  de  propaganda 
institucional;

IV - apurar, editar, redigir e difundir matérias do interesse da Superintendência;

V - programar e promover a execução de solenidades, além de orientar e acompanhar a realização de 
reuniões, encontros, simpósios, congressos e outros eventos do interesse da Superintendência; e

VI - promover a articulação da Superintendência com outros órgãos da Administração Pública, bem como 
manter cadastro atualizado de autoridades. 

Art. 78. Ao Núcleo de Inteligência compete:

I - seguir as diretrizes instituídas pelo Coordenador de Inteligência do Departamento;

II - assessorar e manter o Superintendente informado sobre as atividades de inteligência;

III - apresentar relatório periódico das atividades de inteligência ao Superintendente e ao Coordenador de 
Inteligência;

IV - planejar, propor e coordenar as atividades de inteligência na Superintendência;

V  -  produzir  conhecimentos  resultantes  do  processamento  completo  das  informações  obtidas  pela 
atividade de inteligência;

VI  -  intensificar  a  produção  de  conhecimentos  para  a  atividade-  fim,  atuando  em conjunto  com as 
Delegacias e a Seção de Policiamento e Fiscalização da Superintendência;

VII - cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente à salvaguarda de assuntos sigilosos;

VIII  -  identificar,  acompanhar  e  avaliar  as  ameaças  reais  ou  potenciais  à  área  de  atuação  da  
Superintendência;

IX - planejar e elaborar o Plano de Segurança Orgânica da sede da Superintendência, bem como nas 
Delegacias e Postos subordinados à Superintendência;

X - solicitar dados, informaçõ e conhecimentos aos órgãos de inteligência, sobre assuntos de interesse da  
Superintendência;

XI -  manter  intercâmbio com órgãos públicos  e  entidades privadas,  com vistas  à  obtenção de dados 
relacionados com a sua área de atuação;

XII - manter sob sua guarda toda a documentação encaminhada para os arquivos da área de inteligência;

XIII  -  receber,  conferir  e  classificar  documentos,  expedientes  e  demais  correspondências,  bem como 
controlar o trâmite de correspondências enviadas e recebidas por meio de malotes específicos da área;

XIV - propor a aplicação de cursos de capacitação, especialização, seminários, palestras e outros eventos 
ligados  à  atividade  de  inteligência,  apresentando  projetos  ao  Coordenador  de  Inteligência  do 
Departamento, por intermédio do Superintendente; e

XV - elaborar e propor o Plano Anual de Atividades de Inteligência na Superintendência. 
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Art. 79. À Seção de Policiamento e Fiscalização compete:

I - programar, determinar, supervisionar e executar as atividades de policiamento, escolta, segurança e 
medicina  rodoviária,  inspeção  e  fiscalização  de  trânsito,  transporte  de  pessoas  e  bens,  controle  e  
arrecadação de multas,  prevenção e repressão ao roubo e furto de veículos e de cargas,  prevenção e 
levantamento  de  locais  de  acidentes,  socorro  e  salvamento  de  vítimas,  credenciamento  de  escoltas, 
estatísticas e transitometria;

II - coletar, atualizar e repassar à Divisão de Patrimônio e Material informações pertinentes à estadia, 
alimentação,  locomoção  e  outros  dados  necessários  ao  planejamento  de  apoio  logístico,  quando  da 
realização de operações fora da circunscrição da Superintendência;

III - coordenar e controlar as atividades da Central de Informações Operacionais - CIOP, mantendo-a sob 
sua subordinação direta;

IV  -  orientar,  supervisionar  e  controlar  os  serviços  de  escolta  e  segurança,  nos  deslocamentos  de 
autoridades nacionais e estrangeiras, em articulação com os demais órgãos responsáveis, mantendo sob 
seu comando direto um corpo de motociclistas para a execução dessas tarefas;

V - organizar e manter atualizado o controle dos veículos e bens apreendidos; o cadastro de formulários 
destinados  à  apreensão  de  documentos,  veículos,  armas  e  outros  objetos;  bem como o  cadastro  dos 
documentos extraviados, cancelados ou danificados;

VI - programar, orientar e executar comandos e operações especiais de prevenção e repressão às infrações 
de trânsito, objetivando a redução dos acidentes; e

VII  -  realizar  levantamentos  estatísticos  e  pesquisas  das  atividades  operacionais  desenvolvidas  pela 
Superintendência,  além de outros procedimentos necessários  à consecução da missão institucional do 
Departamento, elaborando mapas, gráficos e relatórios demonstrativos para retratar a situação real das 
ações e serviços prestados ao longo das rodovias e estradas federais. 

Art. 80. Ao Núcleo de Operações Especiais compete:

I  -  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  relativas  ao  policiamento  rodoviário  e  às  operações 
relacionadas com a segurança pública;

II - estudar, revisar e propor normas, instruções e regulamentações referentes a abordagem, bloqueio de 
estradas, controle de tráfego e demais ações de policiamento;

III - executar, controlar e avaliar as operações especiais desencadeadas pela Superintendência;

IV  -  apoiar  outros  órgãos  do  sistema  de  segurança  pública,  no  desempenho  de  missões  cujas 
características exijam táticas e procedimentos especiais, quando autorizado pelo superior hierárquico;

V - executar, acompanhar e promover trabalhos e operações de prevenção e repressão aos crimes de roubo 
e furto de veículos e cargas, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tráfico de armas, munições e  
produtos controlados, contrabando, descaminho, falsificação de produtos, adulteração de combustíveis,  
outros crimes contra o patrimônio, e demais delitos praticados nas rodovias e estradas federais;

VI - executar, acompanhar e promover ações específicas no combate ao trabalho escravo, à exploração  
sexual infanto-juvenil, ao tráfico de seres humanos, aos crimes ambientais, à lavagem de dinheiro, ao 
crime organizado, e demais delitos transnacionais que utilizem as rodovias e estradas federais para sua  
consecução;

VII  -  pesquisar,  analisar  e  difundir  o  comportamento  dos  infratores,  bem como organizar  e  manter 
atualizado o cadastro de informações sobre os crimes praticados nas rodovias e estradas federais, além de  
elaborar e difundir as resenhas sobre acontecimentos de relevância ocorridos em sua área de atuação em 
articulação com a área de Inteligência e Central de Informações Operacionais; e

VIII - coordenar e comandar os grupos especiais, tais como: grupos de operações com cães, grupos de 
controle de distúrbios, entre outros. 

Art. 81. Ao Núcleo de Multas e Penalidades compete:

I - orientar, controlar e executar as atividades referentes às autuações, medidas administrativas, aplicação 
de penalidades,  arrecadação,  controle e fornecimento de dados para o processamento e cobrança das 
multas de trânsito, taxas e outros valores decorrentes da prestação de serviços, convênios e contratos;

II  -  organizar,  controlar,  orientar  e  distribuir  às  unidades  da  Superintendência,  normas  relativas  à 
atualização e interpretação da legislação de trânsito e outros procedimentos que disciplinam a aplicação 
de penalidades;

III - organizar, controlar e manter atualizado o cadastro de registros de multas e o processamento das  
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penalidades aplicadas, de acordo com as disposições legais;

IV - acompanhar e controlar a arrecadação de multas, taxas e outros valores decorrentes da prestação de 
serviços;

V - controlar, orientar e manter cadastro atualizado de talões de autos de infração distribuídos, extraviados 
ou danificados;

VI - controlar, orientar e gerenciar processos de cancelamento de multas;

VII - elaborar mapas gerenciais e demonstrativos de autuações, de penalidades aplicadas e da arrecadação 
de multas, bem como manter registros de débitos existentes;

VIII - preparar as informações técnicas atinentes aos processos judiciais acerca de multas, e 

IX - coordenar e prestar apoio técnico às Comissões Administrativas de Defesa de Autuação - CADA, e 
às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 

Art. 82. Ao Núcleo de Registro de Acidentes e Medicina Rodoviária compete:

I - planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de saúde no âmbito das vias federais, quais sejam: 
a) atendimento pré-hospitalar e resgate b) transporte inter-hospitalar; c) transporte de órgãos; d) apoio de 
saúde a operações da Unidade Regional; e) apoio de saúde a dignitários e a outros órgãos; f) comandos de  
saúde  preventivos  para  o  trânsito;  g)  atividades  de  medicina  do  tráfego;  h)  investigação  de  causas 
motivadoras de acidentes de trânsito; i) confecção de estatísticas de atendimento às vítimas de acidentes.  
II - realizar ou acompanhar cursos e treinamentos correlacionados às atividades elencadas no inciso I;

III - propor a aquisição de materiais permanentes e de consumo correlacionados às atividades elencadas  
no inciso I;

IV - representar a Unidade Regional junto aos Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem, Farmácia, 
Psicologia,  Assistência  Social,  Odontologia,  Educação  Física,  Secretarias  de  Saúde  Estaduais  e 
Municipais;  Corpo  de  Bombeiro;  Devesa  Civil  e  outros  órgãos  e  instituições  locais  com atividades 
congêneres na busca de convênios e parcerias para uma melhor consecução das atividades elencadas no 
inciso I;

V - orientar, controlar e executar as atividades relacionadas com a segurança do trânsito, prevenção e 
levantamento de locais de acidentes;

VI - propor medidas para a redução dos índices de acidentes e preservação da integridade física dos  
usuários e dos servidores quando em serviço;

VII - manter arquivos atualizados de boletins de ocorrências;

VIII  -  preparar  e  fornecer  os  elementos  necessários  à  elaboração  de  relatórios  e  coleta  de  dados 
estatísticos de acidentes de trânsito;

IX  -  orientar  e  fazer  cumprir  as  normas  de  segurança  relativas  ao  trânsito  de  produtos  perigosos,  
elaborando  planos  e  procedimentos  para  a  condução  ou  atendimento  a  acidentes  envolvendo  esses 
produtos, bem como realizar estudos e análises sobre a legislação e as normas de segurança;

X - colaborar com a educação de trânsito ministrada nas escolas, empresas e órgãos oficiais;

XI - promover a realização de trabalhos de fotografia técnica, desenhos, plantas, croquis e demais meios  
necessários à ilustração e complementação dos serviços efetuados, assim como controlar, supervisionar e 
manter cadastro atualizado de formulários destinados a boletins de ocorrências; e

XII - realizar estudos e pesquisas sobre acidentes de trânsito, objetivando, principalmente, a determinação 
de pontos críticos, assim como orientar e controlar as tarefas relativas a levantamentos, consolidação, 
análise e  divulgação de dados e informações,  promovendo a realização periódica de censos e outros 
métodos necessários à identificação dos fenômenos do trânsito rodoviário. 

Art. 83. À Seção Administrativa e Financeira compete:

I - programar, supervisionar e executar as atividades relativas às áreas de administração, orçamento e 
finanças, material e patrimônio, transporte e manutenção, documentação, obras e serviços, informática e 
telecomunicações;

II - elaborar edital, minuta de contratos e convênios, acompanhando as suas formalizações, no âmbito da 
Superintendência;

III - orientar e revisar os projetos básicos e termos de referência das áreas requisitantes, bem como os 
demais instrumentos pertinentes ao processo licitatório;
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IV - coordenar e analisar os atos relacionados a procedimentos licitatórios, nas suas diversas modalidades, 
manifestando-se quanto ao atendimento da legislação pertinente;

V - comunicar os atos de dispensa ou inexigibilidade de licitações no âmbito da Superintendência;

VI - indicar à autoridade competente os servidores que deverão atuar como pregoeiro, equipe de apoio,  
presidente e membros das comissões de licitação, gestores de contrato e comissão de recebimento de  
materiais/serviços no âmbito da Unidade Regional;

VII - prestar apoio administrativo ao pregoeiro e às comissões de licitação;

VIII  -  supervisionar  e  acompanhar  os  trabalhos  de  fiscalização  e  gestão  contratual  no  âmbito  da 
Superintendência;

IX - organizar e controlar o cronograma de realização de licitações, além de acompanhar a publicação de 
todos os atos relativos ao processo licitatório;

X - promover a  fiscalização das construções,  reformas e ampliações dos bens imóveis no âmbito da  
Unidade Regional; e

XI - desenvolver, implementar e coordenar o planejamento da Unidade Regional, considerando todas as 
áreas de atuação e encaminhando as demandas à Sede Central, em prazo estabelecido mediante instrução 
interna do Departamento. 

Art. 84. Ao Núcleo de Orçamento e Finanças compete:

I  -  programar,  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  inerentes  à  administração  orçamentária  e 
financeira;

II - elaborar demonstrativos sobre a execução orçamentária e financeira;

III - controlar e executar os recursos recebidos e praticar os procedimentos pertinentes à emissão de notas  
de empenho, à liquidação e ao pagamento das despesas;

IV - informar, para fins de licitação, a existência de disponibilidade orçamentária;

V - controlar o crédito disponível existente nos diversos elementos de despesas;

VI - controlar e processar os pagamentos de despesas do exercício, de restos a pagar e de exercícios 
anteriores;

VII - receber, registrar e devolver cauções dadas como garantia de contratos;

VIII - analisar, avaliar e efetuar conferência prévia de processos e outros documentos de pagamento;

IX - proceder à liquidação de processos de despesas e documentos de pagamentos;

X - analisar os processos de concessão de diárias, transporte, ajuda de custos e suprimentos de fundos;

XI - emitir ordens bancárias de pagamentos, de créditos ou de guias de recebimentos;

XII  -  manter  atualizados  os  credenciamentos  de  ordenadores  de  despesa  junto  aos  estabelecimentos 
bancários; e

XIII - manter atualizado o rol de servidores responsáveis pelo gerenciamento de recursos orçamentários e 
financeiros e pela administração do patrimônio da Superintendência. 

Art. 85. Ao Núcleo de Patrimônio e Material compete:

I  -  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  inerentes  aos  bens patrimoniais,  mantendo o cadastro 
atualizado;

II - efetuar o levantamento das necessidades da Superintendência e propor a aquisição de bens móveis e  
imóveis;

III - receber, acompanhar, controlar, distribuir ou redistribuir os bens móveis;

IV - propor a recuperação, reparação ou substituição dos bens danificados integral ou parcialmente; a  
alienação dos bens móveis considerados prescindíveis ou de recuperação antieconômica e a baixa dos 
bens irrecuperáveis, de acordo com a legislação pertinente, elaborando os mapas de incorporação e baixa 
de bens;

V - promover o inventário patrimonial dos bens de responsabilidade da Superintendência;

VI  -  examinar  os  processos  de  alienação,  bem como orientar  e  controlar  a  execução  dos  atos  que 
envolvam a aquisição, alienação e recebimento de bens móveis e imóveis, e os registros contábeis de 
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baixas, cessões e alienações;

VII - manter atualizado o cadastro de material permanente e de imóveis, com a respectiva documentação, 
inclusive termo de responsabilidade;

VIII  –  examinar,  conferir,  armazenar  e  escriturar  a  entrada  e  a  saída  de  materiais  e  equipamentos,  
exercendo o controle físico-contábil dos estoques, bem como efetuar o levantamento das necessidades e 
propor a aquisição do material de consumo;

IX - manter em segurança os materiais estocados, observando as condições de armazenamento, de acordo 
com  as  determinações  contidas  em  legislação  pertinente,  bem  como  indicar  membros  para  compor  
comissão especial para efetuar o inventário e o recebimento de bens adquiridos;

X - atualizar, no Sistema de Patrimônio de Imóveis da União, as modificações físicas executadas nos 
imóveis em uso pela Superintendência;

XI  -  manter  atualizada  a  situação  física  dos  bens  patrimoniais  no  sistema  de  controle  interno  do 
patrimônio; e

XII - manter atualizado o registro da identificação, quantitativo e numeração do manequim dos servidores 
lotados na Unidade Desconcentrada para pronto atendimento quando solicitado. 

Art. 86. Ao Núcleo de Documentação compete:

I  -  controlar  e  executar  as atividades inerentes  à  área administrativa,  protocolo,  arquivo,  reprografia,  
recebimento e expedição de documentos;

II - receber, conferir, classificar, numerar, selecionar, distribuir, pesquisar, autuar e indexar documentos, 
processos, expedientes e demais correspondências;

III - manter sob sua guarda, em perfeitas condições de conservação, a documentação encaminhada para 
arquivo;

IV - manter  registro,  controlar,  acompanhar e prestar  informações sobre a  tramitação de processos e  
documentos;

V - controlar o trâmite de correspondências enviadas por meio de malotes;

VI - promover a aquisição, supervisão e controle da distribuição do Diário Oficial, jornais, revistas e  
periódicos necessários ao desempenho da Superintendência;

VII  -  implementar  e  supervisionar  a  política  de  documentação  e  informação  no  âmbito  da 
Superintendência, garantindo a recuperação das informações, o acesso aos documentos e a preservação de 
sua memória; e

VIII - normatizar e manter atualizado o acervo documental e de informações da Superintendência, assim 
como organizar  e  supervisionar a  implantação das  atividades de gestão de documentos das  unidades 
administrativas vinculadas, estabelecendo normas gerais de trabalho. 

Art. 87. Ao Núcleo de Serviços Gerais compete:

I - encaminhar pedidos relacionados com compras e suprimentos, aquisição de materiais e execução de 
serviços;

II - elaborar e manter atualizado o catálogo de materiais e de especificações, bem como manter registro 
cadastral de fornecedores e prestadores de serviços;

III - processar e efetuar compras isentas de licitação, na forma da legislação pertinente;

IV - instruir os interessados sobre os documentos necessários à inscrição no cadastro de fornecedores;

V -  acompanhar e  promover  a  execução das  atividades  de vigilância,  recepção,  portaria,  zeladoria e 
circulação de pessoas nas dependências da Unidade Regional;

VI - promover e acompanhar a manutenção de viaturas e equipamentos, assim como controlar o consumo 
de combustíveis e lubrificantes, acessórios e peças de reposição;

VII - promover medidas para manter atualizada a documentação de veículos;

VIII - promover o gerenciamento da frota de veículos;

IX - elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos - PAAV no âmbito da sua Unidade Regional;

X - informar imediatamente ao Chefe do Núcleo de Patrimônio e Material sobre qualquer alteração de 
situação  física,  temporária  ou  permanente,  dos bens patrimoniais  encaminhados para  manutenção  ou 
conserto, bem como sobre movimentações para estes fins; e
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XI - repassar periodicamente ao Chefe da Divisão de Administração e Serviços Gerais as informações 
relativas à manutenção e documentação das viaturas da Superintendência. 

Art. 88. Ao Núcleo de Telemática compete:

I - planejar, coordenar e executar atividades relacionadas com informática, telefonia e radiocomunicação, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização;

II  -  desenvolver  estudos  destinados  à  modernização  das  atividades  de  informática,  telefonia  e 
radiocomunicação;

III - treinar e dar suporte técnico aos usuários de informática, telefonia e radiocomunicação no âmbito da 
Superintendência;

IV - pesquisar, avaliar, propor especificações técnicas, testar e emitir parecer para aquisição e utilização 
de recursos de hardware, software e de telecomunicações, bem como sua implantação e operação;

V  -  promover  e  supervisionar  a  execução  dos  serviços  técnicos  de  instalação,  manutenção  nos 
equipamentos e programas de informática, telefonia e radiocomunicação; e

VI -  dar  parecer  sobre obras  e  reformas prediais  que envolvam a estrutura física da rede lógica,  de 
telefonia ou de radiocomunicação. 

Art. 89. À Seção de Recursos Humanos compete:

I - programar, coordenar e executar as atividades das áreas de ensino, recursos humanos e legislação de 
pessoal; e

II - planejar, coordenar, orientar e executar as seguintes atividades de saúde: a) concessão de plano de 
saúde;  b)  prevenção  e  atendimento  a  acidentes  de  trabalho;  c)  Projeto  Servidor  Saudável  a  Escolha 
Racional  e  Viável  -  PROSSERV; d) apoio de saúde institucional;  e)  higiene e saúde no trabalho; f)  
perícias; g) doenças do trabalho; h) assistência à saúde dos servidores em todos os níveis; i) medicina do 
trabalho;  j)  verificação  sistemática  das  condições  físicas  e  mentais  dos servidores;  l)  juntas  médicas 
regionais. III - prestar assistência social, médica, odontológica, psicológica, hospitalar, farmacêutica, de 
educação e de proteção à saúde dos servidores e de seus dependentes, dedicando atenção especial aos 
portadores de dependência química;

IV - auxiliar as atividades de saúde quando do recrutamento,  seleção e atividades de capacitação de 
recursos humanos;

V - realizar a inspeção de saúde para prática de atividades físicas;

VI - realizar ou acompanhar os cursos e treinamentos correlacionados às atividades acima elencadas;

VII  -  propor  aquisição  de  materiais  permanentes  e  de  consumo correlacionados  às  atividades  acima 
elencadas; e

VIII  -  representar  a  Unidade  Regional  junto  aos  Conselhos  Regionais  de  Medicina,  Enfermagem, 
Farmácia, Psicologia, Assistência Social, Odontologia, Educação Física; Secretarias de Saúde Estaduais e 
Municipais; Corpo de Bombeiros; Defesa Civil e outros órgãos e instituições nacionais, com atividades  
congêneres, na busca de convênios e parcerias para uma melhor consecução das atividades elencadas no 
inciso II. 

Art. 90. Ao Núcleo de Legislação e Capacitação de Pessoal compete:

I - orientar, controlar e executar as atividades de ensino e capacitação dos servidores, propor planos e  
programas de aperfeiçoamento e demais atividades referentes ao ensino e profissionalização, bem como 
manter cadastro atualizado da ficha curricular dos servidores;

II - auxiliar na realização de concursos públicos e outros processos seletivos, cursos e estágios;

III  -  realizar  estudos  e  pesquisas  com a  finalidade  de  elaborar  e  propor  normas  complementares  à  
legislação afeta à área de pessoal;

IV - analisar, elaborar e opinar sobre propostas, projetos e demais atos de natureza normativa sobre a sua 
área de competência;

V - planejar e executar as atividades pertinentes à capacitação dos servidores administrativos que não 
obtiveram índice satisfatório na avaliação da GDATA;

VI - instruir e emitir pareceres em consultas relacionadas com a interpretação e aplicação da legislação na 
área de pessoal;

VII - executar as atividades relativas a avaliações dos servidores para fins de homologação do estágio 
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probatório e concessão de Progressão Funcional e da GDATA;

VIII - pesquisar, classificar, catalogar e arquivar legislação, jurisprudência, pareceres e normas relativas à  
área de pessoal, bem como elaborar diretrizes e rotinas atinentes às necessidades de recursos humanos da 
Superintendência;

IX  -  instruir  processos  judiciais  acerca  da  legislação  de  pessoal,  visando  fornecer  à  Divisão  de  
Acompanhamento de Decisões Judiciais os subsídios necessários à elaboração das informações jurídico- 
legais necessárias à defesa da União; e

X - adotar as medidas cabíveis para o estabelecimento das parcerias necessárias para implementação e 
aprimoramento das ações de capacitação. 

Art. 91. Ao Núcleo de Administração de Pessoal compete:

I - pesquisar, classificar, catalogar e arquivar legislação, jurisprudência, pareceres e normas relativas à 
área de pessoal, bem como propor diretrizes e rotinas atinentes às necessidades de recursos humanos do 
Núcleo;

II  -  auxiliar  o  Chefe do Distrito  na verificação da legalidade  dos atos  e  da motivação das  decisões  
atinentes a sua competência;

III  -  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  relacionadas  com  registros  funcionais,  lotação, 
movimentação, incorporações de vantagens, preparação e controle de pagamento;

IV - cadastrar e manter atualizados os registros e assentamentos funcionais dos servidores ativos, inativos 
e pensionistas;

V - controlar e registrar a freqüência dos ativos,  comunicando à autoridade competente as faltas que 
impliquem em infração disciplinar;

VI  -  prestar  informações  e  fornecer  certidões,  declarações,  cópias  de  documentos  nas  condições  
autorizadas por lei;

VII - adotar providências para a expedição e controle de identidades funcionais;

VIII - controlar, registrar e programar as férias dos servidores, lavrar apostilas, termos de posse, organizar 
e manter atualizados os registros de lotação de servidores requisitados e cedidos;

IX - controlar e adotar medidas para a efetivação de remoção a pedido no âmbito de sua competência;

X - instruir processos referentes a exercícios anteriores, processos de cessão, redistribuição, remoção ex-
ofício, disponibilidade e reversão de servidores, e demais processos relacionados a direitos e vantagens 
dos servidores;

XI  -  analisar  processos  de  aposentadoria  e  pensões,  elaborar  títulos  concessórios  e  declaratórios  de 
inatividade e apostilas declaratórias referentes às alterações de proventos;

XII  -  promover  as  alterações  e  controlar  a  folha  de  pagamento  do  pessoal  ativo,  inativo  e 
pensionista;

XIII  -  fornecer  dados referentes  ao  pagamento e  emitir  fichas  financeiras  dos servidores  do Distrito  
Regional, quando solicitado, nas condições autorizadas por lei;

XIV - acompanhar junto ao órgão competente as alterações no sistema de pagamento;

XV - calcular e informar a margem consignável para fins de empréstimos em consignação;

XVI - elaborar os cálculos para pagamentos referentes à ajudas-de-custo, auxílio-creche, alimentação,  
transporte, exercícios anteriores e demais direitos e vantagens dos servidores do Distrito Regional;

XVII - adotar providências para a avaliação e a concessão da progressão funcional aos servidores, nos  
termos da legislação pertinente;

XVIII - planejar, coordenar, orientar e executar, em nível nacional, as seguintes atividades de saúde: a) 
acompanhamento da concessão de plano de saúde; b) prevenção e atendimento a acidentes de trabalho; c)  
Projeto Servidor Saudável Escolha Racional e Viável - PROSSERV; d) apoio de saúde institucional; e) 
higiene e saúde no trabalho; f) perícias de saúde; g) doenças do trabalho; h) assistência à saúde dos  
servidores  em todos  os  níveis;  i)  atividades  de  medicina  do  trabalho;  j)  verificação  sistemática  das 
condições físicas e mentais dos servidores; l) Junta médica nacional; m) juntas médicas regionais; n) 
auxiliar o recrutamento, seleção e atividades de capacitação de recursos humanos; o) inspeção de saúde  
para prática de atividades físicas; p) auxilar os cursos e treinamentos correlacionados às atividades de 
saúde; q) proposição de aquisição de materiais permanentes e de consumo correlacionados às atividades 
de saúde; r) representação local  junto aos Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem, Farmácia, 
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Psicologia,  Assistência  Social,  Odontologia,  Educação  Física;  Secretarias  de  Saúde  Estaduais  e 
Municipais e outros órgãos e instituições nacionais, com atividades congêneres, na busca de convênios e 
parcerias para uma melhor consecução das atividades acima elencadas no inciso XXV. XIX - adotar as  
medidas cabíveis para o estabelecimento das parcerias necessárias para implementação e aprimoramento 
das ações de capacitação. 

Art. 92. À Corregedoria Regional compete:

I - planejar, supervisionar, orientar e coordenar as atividades relacionadas com a conduta funcional e a  
eficiência  das  atividades  dos  servidores  da  Regional,  obedecidas  as  diretrizes  correcionais  do 
Departamento, bem como cumprir e fazer cumprir o regime disciplinar vigente;

II  -  proceder à  análise de autuações administrativas relacionadas às  questões  disciplinares,  propondo 
soluções pertinentes, de acordo com a legislação, a jurisprudência e decisões administrativas vigentes;

III  -  acompanhar  e  avaliar  os  trabalhos  das  comissões  de  sindicância  e  processos  administrativos  
disciplinares e orientar, no âmbito da Unidade Regional, na interpretação e cumprimento da legislação 
pertinente;

IV - elaborar e promover a execução de planos e programas de inspeção sistemática;

V - receber e avaliar denúncias ou representações sobre irregularidades praticadas por servidores, além de 
analisar e instruir procedimentos administrativos disciplinares;

VI - elaborar e manter atualizado os relatórios da área correicional da Unidade Regional;

VII  -  organizar  e  manter  atualizado  cadastro  de  informações  correcionais  de  servidores  da 
Superintendência;

VIII - manter atualizado o arquivo específico de legislação, normas, instruções, decisões e pareceres de 
assuntos de interesse de sua área;

IX  -  orientar,  controlar,  fiscalizar,  prestar  apoio  logístico  e  avaliar  os  trabalhos  das  comissões  
disciplinares;

X - elaborar estatísticas de interesse da área correcional e relatórios de gestão;

XI  -  prestar  informações  e  encaminhar  documentos  às  áreas  competentes,  referentes  a  questões 
correicionais;

XII  -  promover  o  controle  prescricional  nos  procedimentos  disciplinares  sob  responsabilidade  da 
Superintendência;

XIII - auxiliar na gestão do orçamento correcional;

XIV - elaborar minutas de portarias e informações pertinentes; e

XV - elaborar o Programa Anual de Inspeção Sistemática. 

Art. 93. Ao Núcleo de Assuntos Internos compete:

I - auxiliar no planejamento e execução das atividades pertinentes à Corregedoria Regional;

II - executar recolhimento de documentos, livros, arquivos em meio magnético ou de qualquer material 
pertencente  ao  acervo  patrimonial  do  Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal,  quando  houver 
fundada suspeita da prática de ilícitos administrativos disciplinares;

III  -  promover  a  execução  de  investigações  e  diligências  necessárias  à  instrução  ou  instauração  de  
procedimentos disciplinares, sob a supervisão do Chefe da Corregedoria Regional;

IV - receber e avaliar denúncias ou representações sobre irregularidades praticadas por servidores;

V - fiscalizar o desenvolvimento das atividades dos servidores, nos respectivos locais de trabalho para 
prevenir e reprimir a prática de irregularidades no exercício do cargo; e

VI - operacionalizar o Programa Anual de Inspeção Sistemática. 

Art. 94. Às Delegacias de Polícia Rodoviária Federal compete:

I  -  executar  e  controlar  as  atividades  de  segurança,  fiscalização,  policiamento,  investigação  e 
levantamento de locais de acidentes, socorro e salvamento de vítimas;

II - controlar e orientar os procedimentos de autuação e adoção de medidas administrativas;

III  -  controlar  as  condições  do  trânsito  nas  rodovias  e  estradas  federais  e  executar  outros  trabalhos 
necessários à consecução dos objetivos da delegacia;
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IV - zelar pela segurança do trânsito e dos usuários, por meio do policiamento ostensivo ao longo das  
rodovias e estradas federais sob sua circunscrição, bem como realizar comandos especiais e de rotina;

V -  adotar  as  medidas  adequadas  para  assegurar  a  livre  circulação  nas  rodovias  e  estradas  federais, 
notadamente em casos de acidentes;

VI -  zelar  pela observância das  disposições  legais  e  regulamentares  quanto ao alinhamento,  recuo e 
gabarito  das  construções às  margens  das  rodovias  e  estradas  federais  ou  de  obras  e  instalações  que 
possam interferir na segurança do trânsito;

VII - adotar medidas de prevenção e repressão aos crimes contra a pessoa, a vida, o patrimônio público e  
de particulares, o meio ambiente, a administração pública, em especial o contrabando e o descaminho, e  
demais delitos previstos na legislação penal em vigor, nas estradas e rodovias federais;

VIII -  controlar e executar os serviços referentes às áreas administrativas,  de pessoal,  de protocolo e 
arquivo, zeladoria, material e patrimônio;

IX - baixar atos normativos relativos à regulamentação de atividades, em sua área de circunscrição, após  
devidamente autorizado pelo Superintendente ou Chefe de Distrito; e

X - zelar pela harmonia, hierarquia e ética funcional dos servidores. 

Art. 95. Ao Núcleo de Policiamento e Fiscalização compete controlar, executar e orientar os serviços referentes  
às  áreas  de  policiamento,  fiscalização,  segurança,  operações  rotineiras  e  especiais,  levantamento  de  acidentes,  
autuações,  medidas administrativas,  controle das condições do trânsito nas rodovias e estradas federais,  bem como 
outros trabalhos necessários à consecução dos objetivos da Delegacia. 

Art. 96. Aos Distritos Regionais de Polícia Rodoviária Federal, nos âmbitos das respectivas circunscrições, 
compete:

I - executar as atividades pertinentes ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal;

II - conceder remoção a pedido, anuênios, adicional de periculosidade ou insalubridade, licença-prêmio, 
quintos/décimos, isenção de imposto de renda, averbação de tempo de serviço, abono de permanência e 
apostilamento de proventos, observada a respectiva legislação vigente;

III - emitir certidões por tempo de serviço dos servidores lotados na Unidade Regional;

IV - lotar servidores no âmbito da Unidade Regional;

V - conceder remoção, ex-ofício, no âmbito da Unidade Regional, desde que não decorra ônus para a  
União;

VI - aprovar as ações de capacitação no âmbito de sua competência;

VII - aprovar e encaminhar o planejamento anual de ações de capacitação sob sua responsabilidade;

VIII - autorizar a participação de servidores, sob sua subordinação, nas ações de capacitação;

IX - autorizar a participação de servidores instrutores, sob sua subordinação, nas atividades de instrutoria  
nas ações de capacitação da Regional e do Departamento;

X - encaminhar relatório de atividades de ações de capacitação ocorridas no âmbito de suas competências; 
e

XI - zelar pela harmonia, hierarquia e ética funcional dos servidores. 

Art. 97. Ao Núcleo de Policiamento e Fiscalização compete:

I - programar, coordenar e executar as atividades de policiamento e segurança rodoviária,  inspeção e 
fiscalização do trânsito, transporte de pessoas e bens, prevenção e repressão de roubo e furto de veículos e 
de  cargas,  identificação  e  monitoramento  de  locais  de  acidentes,  socorro  e  salvamento  de  vítimas,  
elaborar estatísticas, transitometria e executar o credenciamento de escoltas;

II -  planejar,  coordenar,  orientar e executar as atividades de saúde no âmbito das vias federais,  quais 
sejam: a) atendimento pré-hospitalar e resgate b) transporte inter-hospitalar; c) transporte de órgãos; d) 
apoio de saúde a operações da Unidade Regional; e) apoio de saúde a dignitários e a outros órgãos; f) 
comandos de saúde preventivos para o trânsito; g) atividades de medicina do tráfego; h) investigação de 
causas motivadoras de acidentes de trânsito; i) confecção de estatísticas de atendimento às vítimas de 
acidentes. III - acompanhar cursos e treinamentos correlacionados às atividades acima elencadas;

IV - propor a aquisição de materiais permanentes e de consumo correlacionados às atividades elencadas 
no inciso II;

V - representar a Unidade Regional junto aos Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem, Farmácia,  
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Psicologia,  Assistência  Social,  Odontologia,  Educação  Física,  Secretarias  de  Saúde  Estaduais  e 
Municipais;  Corpo  de  Bombeiro;  Devesa  Civil  e  outros  órgãos  e  instituições  locais  com atividades 
congêneres na busca de convênios e parcerias para uma melhor consecução das atividades elencadas no 
inciso II;

VI - orientar, controlar e executar as atividades relacionadas com a segurança do trânsito, prevenção e  
levantamento de locais de acidentes;

VII - propor medidas para a redução dos índices de acidentes e preservação da integridade física dos 
usuários e dos servidores quando em serviço;

VIII - manter arquivos atualizados de boletins de ocorrências;

IX - preparar e fornecer os elementos necessários à elaboração de relatórios e coleta de dados estatísticos  
de acidentes de trânsito;

X  -  orientar  e  fazer  cumprir  as  normas  de  segurança  relativas  ao  trânsito  de  produtos  perigosos 
elaborando  planos  e  procedimentos  para  a  condução  ou  atendimento  a  acidentes  envolvendo  esses 
produtos, bem como realizar estudos e análises sobre a legislação e as normas de segurança;

XI - colaborar com a educação de trânsito ministrada nas escolas, empresas e órgãos oficiais;

XII - promover a realização de trabalhos de fotografia técnica, desenhos, plantas, croquis e demais meios 
necessários à ilustração e complementação dos serviços efetuados, assim como controlar, supervisionar e 
manter cadastro atualizado de formulários destinados a boletins de ocorrências;

XIII  -  realizar  estudos  e  pesquisas  sobre  acidentes  de  trânsito,  objetivando,  principalmente,  a  
determinação de pontos críticos, assim como orientar e controlar as tarefas relativas a levantamentos,  
consolidação, análise e divulgação de dados e informações, promovendo a realização periódica de censos 
e outros métodos necessários à identificação dos fenômenos do trânsito rodoviário;

XIV - coletar, atualizar e repassar à Divisão de Patrimônio e Material, informações pertinentes à estadia, 
locomoção, alimentação e demais dados necessários ao planejamento logístico, quando da realização de 
operações fora de sua circunscrição;

XV - coordenar e comandar os grupos especiais, tais como: corpo de motociclismo, grupos de operações 
com cães, grupos de controle de distúrbios, entre outros;

XVI  -  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  referentes  às  autuações,  medidas  administrativas,  
aplicação de penalidades, arrecadação, controle e fornecimento de dados para o processamento e cobrança 
das multas de trânsito, taxas e outros valores decorrentes da prestação de serviços, convênios e contratos;

XVII - organizar,  controlar,  orientar e distribuir às unidades do Distrito Regional, normas relativas à 
atualização e interpretação da legislação de trânsito e outros procedimentos que disciplinam a aplicação 
de penalidades;

XVIII - organizar, controlar e manter atualizado o cadastro de registro de multas e o processamento das  
penalidades aplicadas, de acordo com as disposições legais;

XIX - acompanhar e controlar a arrecadação de multas, taxas e outros valores decorrentes da prestação de  
serviços;

XX - controlar, orientar e manter cadastro atualizado de talões de autos de infrações e autos de infrações 
distribuídos, extraviados ou danificados;

XXI - controlar, orientar e gerenciar processos de cancelamento de multas;

XXII  -  elaborar  mapas  gerenciais  e  demonstrativos  de  autuações,  de  penalidades  aplicadas  e  da  
arrecadação de multas, bem como manter registros de débitos existentes;

XXIII - preparar as informações técnicas atinentes aos processos judiciais acerca de multas;

XXIV - coordenar e prestar apoio técnico às Comissões Administrativas de Defesa de Autuação - CADA, 
e às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI; e

XXV - coordenar e controlar as atividades da Central de Informação Operacional - CIOP, mantendo-a sob 
sua subordinação direta. 

Art. 98. Ao Núcleo Administrativo e Financeiro compete:

I  -  programar,  coordenar  e  executar  as  atividades  relativas  às  áreas  de  administração,  orçamento  e 
finanças, material e patrimônio, transporte e manutenção, documentação, obras e serviços, informática e 
telecomunicações;
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II  -  executar  as  atividades  inerentes  às  aquisições  de  materiais  e  serviços  de  interesse  do  Distrito 
Regional;

III - auxiliar na elaboração de editais de licitação, minutas de contratos e convênios, acompanhando as  
suas formalizações;

IV - orientar e revisar os projetos básicos e termos de referência das áreas requisitantes, bem como os  
demais instrumentos pertinentes ao processo licitatório;

V  -  coordenar  e  analisar  os  atos  relacionados  aos  procedimentos  licitatórios,  nas  suas  diversas  
modalidades;

VI - comunicar ao superior hierárquico os atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação no âmbito do 
Distrito Regional;

VII - elaborar demonstrativos sobre a execução orçamentária e financeira;

VIII - controlar e executar os recursos recebidos, além de emitir notas de empenho, efetuando, quando 
necessário, reforços e cancelamentos;

IX - informar, para fins de licitação, a existência de disponibilidade orçamentária;

X - controlar o crédito disponível existente nos diversos elementos de despesas;

XI -  controlar,  conferir  e  processar  os  pagamentos de despesas do exercício,  de restos  a  pagar e  de 
exercícios anteriores;

XII - receber, registrar e devolver cauções dadas como garantia de contratos;

XIII - analisar, avaliar e efetuar conferência prévia de processos e outros documentos de pagamento;

XIV - proceder à liquidação de processos de despesas e documentos de pagamentos;

XV - analisar os processos de concessão de diárias, transporte, ajuda de custos e suprimentos de fundos;

XVI - emitir ordens bancárias de pagamentos, de créditos ou de guias de recebimentos;

XVII - manter atualizados os credenciamentos de ordenadores de despesa junto aos estabelecimentos 
bancários;

XVIII - manter atualizado o rol de servidores responsáveis pelo gerenciamento de recursos orçamentários 
e financeiros e pela administração do patrimônio do Distrito Regional;

XIX  -  manter  atualizado  o  registro  da  identificação,  quantitativo  e  numeração  do  manequim  dos 
servidores do Distrito para pronto atendimento quando solicitado; e

XX - providenciar a edição, publicação e distribuição do boletim de servido da Unidade Regional, bem 
como a reprodução e distribuição às chefias da Unidade de um exemplar do boletim de serviço central. 

Art. 99. Ao Núcleo de Administração de Pessoal compete:

I - orientar, controlar e executar as atividades de ensino e capacitação dos servidores, propor planos e  
programas de aperfeiçoamento e demais atividades referentes ao ensino e profissionalização, bem como 
manter cadastro atualizado da ficha curricular dos servidores;

II - auxiliar na realização de estágios, cursos, concursos públicos e outros processos seletivos;

III  -  realizar  estudos  e  pesquisas  com a  finalidade  de  elaborar  e  propor  normas  complementares  à  
legislação afeta à área de pessoal;

IV - analisar, elaborar e opinar sobre propostas, projetos e demais atos de natureza normativa sobre a sua 
área de competência;

V - instruir e emitir pareceres em consultas relacionadas com a interpretação e aplicação da legislação na  
área de pessoal;

VI - planejar e executar as atividades relativas a avaliações dos servidores para fins de homologação do 
estágio probatório e  concessão de Progressão Funcional e  da Gratificação Desempenho de Atividade 
Técnica  Administrativa  -  GDATA,  bem como as  atividades  pertinentes  à  capacitação  dos  servidores  
administrativos que não obtiveram índice satisfatório na avaliação da GDATA;

VII - pesquisar, classificar, catalogar e arquivar legislação, jurisprudência, pareceres e normas relativas à  
área de pessoal, bem como propor diretrizes e rotinas atinentes às necessidades de recursos humanos do 
Núcleo;

VIII  -  instruir  os  processos judiciais  acerca da legislação de pessoal,  visando fornecer  à  Divisão de 
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Acompanhamento de Decisões Judiciais os subsídios necessários à elaboração das informações jurídico- 
legais necessárias à defesa da União;

IX -  auxiliar  o  Chefe de Distrito na verificação da legalidade dos atos e  da motivação das  decisões 
atinentes a sua competência;

X  -  orientar,  controlar  e  executar  as  atividades  relacionadas  com  registros  funcionais,  lotação, 
movimentação, incorporações de vantagens, preparação e controle de pagamento;

XI - cadastrar e manter atualizados os registros e assentamentos funcionais dos servidores ativos, inativos 
e pensionistas;

XII - controlar e registrar a freqüência dos ativos, comunicando à autoridade competente as faltas que  
impliquem em infração disciplinar;

XIII  -  prestar  informações  e  fornecer  certidões,  declarações,  cópias  de  documentos  nas  condições 
autorizadas por lei;

XIV - adotar providências para a expedição e controle de identidades funcionais;

XV - controlar, registrar e programar as férias dos servidores, lavrar apostilas, termos de posse, organizar 
e manter atualizados os registros de lotação de servidores requisitados e cedidos;

XVI - controlar e adotar medidas para a efetivação de remoção a pedido no âmbito de sua competência;

XVII - instruir processos referentes a exercícios anteriores, processos de cessão, redistribuição, remoção 
ex-ofício, disponibilidade e reversão de servidores, e demais processos relacionados a direitos e vantagens 
dos servidores;

XVIII - analisar processos de aposentadoria e pensões, elaborar títulos concessórios e declaratórios de 
inatividade e apostilas declaratórias referentes às alterações de proventos;

XIX - promover as alterações e controlar a folha de pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionista;

XX -  fornecer  dados  referentes  ao  pagamento  e  emitir  fichas  financeiras  dos  servidores  do  Distrito  
Regional, quando solicitado, nas condições autorizadas por lei;

XXI - acompanhar junto ao órgão competente as alterações no sistema de pagamento;

XXII - calcular e informar a margem consignável para fins de empréstimos em consignação;

XXIII  -  elaborar  os  cálculos  para  pagamentos  referentes  à  ajudas-de-custo,  auxílio-creche,  auxílio-
alimentação,  auxílio-transporte,  exercícios  anteriores  e demais  direitos  e  vantagens dos servidores  do 
Distrito Regional;

XXIV - adotar providências para a avaliação e a concessão da progressão funcional aos servidores, nos 
termos da legislação pertinente;

XXV - planejar, coordenar, orientar e executar as seguintes atividades de saúde: a) concessão de plano de 
saúde;  b)  prevenção  e  atendimento  a  acidentes  de  trabalho;  c)  Projeto  Servidor  Saudável  Escolha 
Racional  e  Viável  -  PROSSERV; d) apoio de saúde institucional;  e)  higiene e saúde no trabalho; f)  
perícias; g) doenças do trabalho; h) assistência à saúde dos servidores em todos os níveis; i) medicina do 
trabalho;  j)  verificação  sistemática  das  condições  físicas  e  mentais  dos servidores;  l)  juntas  médicas 
regionais.

XXVI  -  prestar  assistência  social,  médica,  odontológica,  psicológica,  hospitalar,  farmacêutica,  de 
educação e de proteção à saúde dos servidores e de seus dependentes, dedicando atenção especial aos 
portadores de dependência química;

XXVII - auxiliar as atividades de saúde quando do recrutamento, seleção e atividades de capacitação de 
recursos humanos;

XXVIII - realizar a inspeção de saúde para prática de atividades físicas;

XXIX -  realizar  o  acompanhamento técnico  dos cursos e  treinamentos correlacionados  às  atividades 
acima elencadas;

XXX - propor a aquisição de materiais permanentes e de consumo correlacionados às atividades acima 
elencadas;

XXXI - representar a Unidade Regional local junto aos Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem, 
Farmácia, Psicologia, Assistência Social, Odontologia, Educação Física; Secretarias de Saúde Estaduais e 
Municipais; Corpo de Bombeiros; Defesa Civil e outros órgãos e instituições nacionais, com atividades  
congêneres,  na  busca  de  convênios  e  parcerias  para  uma  melhor  consecução  das  atividades  acima 
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elencadas;

XXXII - subsidiar o Chefe do Distrito na prática de atos de sua competência, visando ao atendimento dos 
requisitos de legalidade e motivação;

XXXIII  -  adotar  as  medidas  cabíveis  para  o  estabelecimento  das  parcerias  necessárias  para 
implementação e aprimoramento das ações de capacitação; e

XXXIV - subsidiar o Chefe do Distrito na prática de atos de sua competência, visando ao atendimento 
dos requisitos de legalidade e motivação.

Art. 100. Ao Núcleo de Corregedoria e Assuntos Internos compete:

I - planejar, supervisionar, orientar e coordenar as atividades relacionadas com a conduta funcional e a  
eficiência das atividades dos servidores do Distrito Regional,  obedecidas as diretrizes correcionais do 
Departamento, bem como cumprir e fazer cumprir o regime disciplinar vigente;

II  -  acompanhar  e  avaliar  os  trabalhos  das  comissões  de  sindicância  e  processos  administrativos  
disciplinares,  bem  como  orientar  as  unidades  da  Regional  na  interpretação  e  no  cumprimento  da  
legislação pertinente;

III - elaborar e promover a execução de planos e programas de inspeção sistemática;

IV  -  receber  e  avaliar  denúncias  ou  representações  sobre  irregularidades  praticadas  por  servidores, 
analisar e instruir procedimentos administrativos disciplinares;

V - executar recolhimento de documentos, livros, arquivos em meio magnético ou de qualquer material 
pertencente  ao  acervo  patrimonial  do  Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal,  quando  houver 
fundada suspeita da prática de ilícitos administrativos disciplinares;

VI  -  promover  a  execução  de  investigações  e  diligências  necessárias  à  instrução  ou  instauração  de 
procedimentos disciplinares;

VII - elaborar e manter atualizado o mapa cartorial do Distrito Regional;

VIII  -  organizar  e  manter  atualizado cadastro  de  informações  correcionais  de  servidores  do  Distrito  
Regional;

IX - manter atualizado o arquivo específico de legislação, normas, instruções, decisões e pareceres de 
assuntos de interesse de sua área;

X - fiscalizar o desenvolvimento das atividades dos servidores, nos respectivos locais de trabalho, para 
prevenir e reprimir a prática de irregularidades no exercício do cargo;

XI  -  orientar,  controlar,  fiscalizar,  prestar  apoio  logístico  e  avaliar  os  trabalhos  das  comissões  
disciplinares;

XII - elaborar estatísticas de interesse da área correcional e relatório de gestão;

XIII  -  prestar  informações  e  encaminhar  documentos  referentes  a  questões  correcionais,  às  áreas 
competentes;

XIV - promover o controle prescricional nos procedimentos disciplinares sob responsabilidade do Distrito 
Regional;

XV - elaborar e solicitar o orçamento necessário ao desenvolvimento das atividades correcionais;

XVI - elaborar minutas de portarias e informações pertinentes à Corregedoria; e

XVII - elaborar e operacionalizar o Programa Anual de Inspeção Sistemática. 

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
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Instrumento de planejamento, acompanhamento e avaliação da gestão institucional, o 
presente Relatório de Gestão foi elaborado em consonância com a Instrução Normativa nº 63, de 1º 
de setembro de 2010, com a Decisão Normativa TCU nº 108/2010 e Portaria TCU nº 123/2011, que 
deverá compor o relatório de Tomada de Contas Anual, relativamente ao exercício de 2011.

Este relatório visa correlacionar as metas, os resultados consolidados e a destinação dos 
recursos  contemplados  nos  Programas  de  Governo  0663  –  Segurança  Pública  nas  Rodovias 
Federais,  1386 – Desenvolvimento  Institucional  da Polícia  Rodoviária  Federal  e  0750 – Apoio 
Administrativo, no exercício de 2011. Desse modo, torna-se o instrumento de acompanhamento 
orçamentário  e  financeiro,  bem como de  avaliação  do  funcionamento  dos  serviços  a  partir  de 
critérios  definidos  de  eficiência,  eficácia  e  efetividade  das  ações  desenvolvidas  no  âmbito  do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

Em seu conteúdo, o Relatório de Gestão, conforme já referido, exibirá as realizações, os 
resultados operacionais e os índices de satisfação obtidos em função das metas programadas, bem 
assim o impacto alcançado em função das ações desempenhadas, considerando a estrutura atual 
atrelada  aos  recursos  consignados  e  consequentemente  aplicados,  cujos  resultados  obtidos 
subsidiam a tomada de decisões no que concerne à gestão.

O Relatório está organizado e  sistematizado de modo a que se possibilite a visualização 
das ações desenvolvidas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal no decorrer do exercício 
de  2011  e  a  aplicação  dos  recursos  financeiros,  fornecendo  subsídios  para  o  planejamento  de 
políticas de segurança pública e assistência à saúde.

Para  a  sua  elaboração  foram  utilizados  como  instrumentos  norteadores  o  Plano 
Plurianual (PPA), o Orçamento autorizado na LOA 2010 e os relatórios de atividade das diversas 
áreas da Administração central, das Superintendências e dos Distritos Regionais, o que possibilita 
uma  perspectiva  macro  com  acompanhamento  setorizado,  de  sorte  que  a  abordagem  está 
centralizada na Gestão de Programas e Ações.

Com o presente documento, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal encerra o 
exercício, enaltecendo sua missão institucional de Preservar a vida e promover a paz pública com 
segurança cidadã como processo permanente de gestão,  pela prática da responsabilidade social, 
desenvolvendo e promovendo ações comprometidas com a segurança, a cidadania e a integridade 
física e patrimonial dos usuários das rodovias federais.

                                                    ANTÔNIO VITAL DE MORAES JÚNIOR
Superintendente Regional
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A – CONTEÚDO GERALA – CONTEÚDO GERAL

1. Identificação1. Identificação
1.1. Relatório de Gestão Individual

1.2 - QUADRO - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 316

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Quinta Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal
Denominação abreviada: 5ª SRPRF-RJ
Código SIORG: 002829 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: 200116
Situação: ativa
Natureza Jurídica: órgão Público
Principal Atividade: Administração e funcionamento da Polícia
Rodoviária Federal Código CNAE: 8424-8/00
Telefones/Fax de contato: 21 3503-9002 21 3371-3254 (Fax) 21 3503-9003
E-mail: sup.rj@dprf.gov.br / saf.rj@dprf.gov.br
Página na Internet: http://www.dprf.gov.br
Endereço Postal: Rodovia Presidente Dutra, Km 163, Vigário Geral, CEP 21.240-001, Rio de
Janeiro/RJ

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
 Constituição Federal (Art. 144) e Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro).
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
 Decreto nº 1.655, de 03 de outubro de 1995 e Regimento Interno, constante do Anexo da Portaria  
nº1.375,  de  02  de  agosto  de  2007,  do  Excelentíssimo Senhor  Ministro  de  Estado  da  Justiça,  
publicada no Diário Oficial da União de 06 de agosto de 2007.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
 Manual de Procedimentos Operacionais nº 4 da Coordenação Geral de Operações, instituído pela
Instrução Normativa nº 07, de 27 de novembro de 2007, do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome

200116  Quinta Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome
00001  Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

200116 00001
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2. Gestão orçamentária e financeira

A gestão do orçamento consignado ao DPRF é concentrada na Unidade Orçamentária 
localizada  na  Sede  sob  a  condução  da  Coordenação-Geral  de  Administração,  com a  execução 
efetuada por 28 Unidades Gestoras.

A elaboração  da  proposta  orçamentária  resulta  da  identificação  e  levantamento  das 
necessidades  junto  às  diversas  áreas  do Departamento  a  partir  das  diretrizes  estabelecidas  pela 
Administração Central.  Reiteradamente  os  limites  consignados  ao  Órgão são  insuficientes  para 
contemplar o atendimento das demandas, conforme restará demonstrado ao final deste capítulo.

Visando  otimizar  a  execução  orçamentária,  a  área  administrativa  e  financeira  vem 
implementando uma série de ações voltadas para a modernização da gestão, especialmente após o 
início dos trabalhos atinentes ao planejamento estratégico dessa seara de atuação.

Assim, diversas ações estão em andamento, as quais estão conjugadas em 09 objetivos 
estratégicos, conforme segue:
•Unidades Centralizadoras de Compras: prevê metodologia de centralização de aquisições para 
atender as demandas de todas as Unidades Gestoras, mediante a utilização do Sistema de Registro 
de Preços, o que resulta em menor custo de aquisição face ao ganho de escala;
•Comunicação: contempla a revisão dos mecanismos de comunicação entre as unidades do DPRF 
visando otimizar o tempo de resposta às demandas, bem como reduzir os custos;
•Catálogo de materiais: estabelecimento de catálogo de materiais contemplando, dentre outras 
informações, a codificação do bem, a descrição sucinta, a descrição detalhada, a especificação 
técnica, informações sobre estoque e ressuprimento, etc;
•Capacitação: prover a disseminação de conhecimento técnico e gerencial entre os servidores 
atuantes no ciclo de gestão, visando melhorar os resultados obtidos com a execução do orçamento;
•Planejamento orçamentário: melhoria da metodologia de identificação de necessidade, estimativa 
de custos, elaboração de projetos e formatação da proposta orçamentária visando subsidiar o 
encaminhamento das demandas ao Ministério da Justiça;
•Gestão de imóveis: implementar projeto de modernização do acervo de imóveis da Instituição, 
contemplando aspectos pertinentes a funcionalidade, identificação visual, situação cadastral, 
condições de operacionalidade, dentre outros;
•Sistema de gestão: adotar ferramenta informatizada de gestão administrativa e de recursos 
humanos visando centralizar os dados da gestão e digitalizar procedimentos, o que resultará em 
melhoria do tempo de resposta às demandas da atividade finalística.
>Planejamento  Estratégico:  instrumentalizar  a  Instituição  dos  meios  de  gestão  para  o 
estabelecimento dos parâmetros que vão direcionar a atuação da PRF, na condução da liderança, 
assim como o controle das atividades.
•Ações para grandes eventos: integrar e articular em conjunto com o Ministério da Justiça,  ações 
de segurança pública para a Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016.
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2.1. Responsabilidades institucionais

2.1.1. Competências Institucionais

As rodovias federais representam fator estratégico na aplicação de qualquer programa 
nacional, pois representam o elo de integração nacional realmente consolidado pela capilaridade da 
Polícia Rodoviária Federal presente em todo o país em contato direto e, principalmente, identificado 
do Governo Federal com a população.

Os acidentes de trânsito representam prejuízos incalculáveis à economia e à sociedade 
brasileira,  pois  os  componentes  de  consequências  desfavoráveis  de  um  acidente  de  trânsito 
interferem na saúde pública pelo alto índice de dispêndios governamentais com as vítimas, pela 
interferência na vida em família, pelos danos irreparáveis das vítimas, pelos prejuízos na população 
economicamente ativa,  pelo prejuízo de cargas  e veículos  sinistrados,  dentre  muitos outros que 
compõem prejuízos que contabilizam, indubitavelmente, cifras de bilhões de reais além dos danos 
intangíveis e irreparáveis na vida social e familiar do cidadão.

Com uma ação mais efetiva para a redução das vitimas de acidentes, pode-se reduzir os 
gastos  da  previdência  social  e  do  sistema  de  saúde  com  inválidos  e  com  atendimento  aos 
acidentados  em milhares  de  reais.  Além do trânsito  geral  de  veículos,  é  imperativo  ressaltar  a 
importância de ações focadas aos profissionais de transporte que fazem fluir quase a totalidade da 
produção e das riquezas de nosso país, pois é necessário prestar a assistência e a orientação de 
forma  a  que  o  serviço  seja  aperfeiçoado  com  o  suporte  da  Polícia  Rodoviária  Federal,  pois,  
atualmente, devido à insuficiência de recursos, esses profissionais estão praticamente abandonados 
no leito de nossas rodovias.

Há ainda necessidade de implementação de ações de segurança e educação de trânsito 
previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois a situação caótica do trânsito brasileiro somente 
será passível de reversão se forem adotados procedimentos de conscientização à população. Nesse 
aspecto, verificamos que, em decorrência dos erros dos objetivos estratégicos ocorridos nas décadas 
passadas,  a  Polícia  Rodoviária  Federal  foi  enfraquecida  gradativamente  na  razão  inversa  ao 
crescimento  da  malha  viária  a  ser  patrulhada,  ao  acréscimo  dos  veículos  em  circulação,  ao 
acréscimo dos condutores e pedestres em trânsito, ao crescimento da mercadoria em circulação e, 
consequentemente, ao alto crescimento da criminalidade. Esses fatores acabaram por contribuir de 
forma extrema com o fortalecimento desenfreado do crime em nosso País pela ausência de um 
poder  fiscalizador  efetivo  nas  nossas  vias  de  ligação nacionais  e  internacionais,  bem como do 
aumento da corrupção e da degradação dos serviços prestados pela Polícia Rodoviária Federal.

Atualmente  verificamos  a  situação  da  violência  e  da  criminalidade  urbana  e  rural 
eivando também as "artérias" de nosso país e assolando a população em patamares extremamente 
críticos. O Brasil possui cerca de 87% de seu transporte efetuado pelo modal rodoviário segundo os 
dados da Confederação Nacional do Transporte, portanto é notável que, de uma forma ou outra, o 
crime também transitará e acontecerá na rodovia federal. Fica evidente também que os criminosos 
utilizam as rodovias para fugas, práticas delituosas, transporte de produtos e subsídios do crime, 
além de  muitos  outros.  A situação-problema apresentada  pelo  cenário  extremamente  crítico  da 
criminalidade é, em maior parte, ocasionada pela possibilidade de trânsito de materiais ilícitos e 
pessoas criminosas de uma local para outro em todo o País e, inclusive, no trânsito internacional.

O suporte logístico que financia e mantém o crime, embora possa chegar em portos e 
aeroportos, certamente transitará de uma forma ou outra por nossas rodovias federais, visto que a 
criminalidade não se sustenta ativa nesses locais - ela ocorre no seio de nossa sociedade. O simples 
aumento  na  ação  de  repressão  nos  locais  de  ocorrência  da  criminalidade  não  representa  uma 
qualidade efetiva na ação do Estado, pois estará combatendo a consequência já instalada, sem uma 
ação que evite que a sociedade seja vitimizada por esses fatores, além do que o crime já estará 
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interferindo na vida cotidiana da sociedade pelo combate entre polícia e criminosos, pois à medida 
que a polícia se reforça simplesmente para combater o crime, a criminalidade também se reforça 
para combater a polícia. Neste sentido, as ações focadas de combate à criminalidade nos grandes 
centros urbanos possuem certa efetividade momentânea e, normalmente, incipiente, pois, à medida 
que é realizado o combate ao crime em determinada localidade, as ações criminosas apenas migram 
para  outro  lugar  de  desenvolvimento.  Portanto  é  necessária  uma  ação  integrada  de   forma  a 
combater o crime local e evitar que os criminosos possam transitar livremente por diversos pontos 
do nosso país em busca do local mais propício para o desenvolvimento de suas atividades.

Se por um lado possui programas de incentivo ao turismo, ao comércio e à integração 
nacional,  por  outro  lado a  grave situação de  segurança  pública  nas  rodovias  federais  afasta  os 
turistas,  os  empresários,  os  transportadores  e  os  elementos  de  integração  de  iniciativas  que 
demandem  o  deslocamento  por  nossas  vias  nacionais  pela  simples  sensação  de  insegurança 
proporcionada pelo alto índice de criminalidade e da insuficiente proteção promovida pela Polícia 
Rodoviária Federal em virtude da escassez de recursos materiais e humanos.

As  características  inerentes  ao  trânsito  rodoviário  favorecem  demasiadamente  a 
proliferação  das  ações  criminosas  e  dificultam o  combate  a  ser  exercido,  pois  a  facilidade  de 
dispersão das informações referentes aos crimes pelo simples fato de que os dados referentes à 
ocorrência estarão distribuídos em inúmeras localidades. Criminosos de diversas localidades podem 
simplesmente  "eleger"  algum  ponto  da  rodovia  mais  favorável  de  sua  atuação,  colocando  à 
população sob permanente  ameaça  de  uma ação criminosa.  Outro  fator  se  constitui  na  própria 
característica dos chamados crimes de trânsito, onde os veículos são utilizados como instrumentos 
para a  execução de praticas  delituosas,  englobando,  além dos crimes de  trânsito,  todo o crime 
configurado pelo transporte ilícito, como o tráfico de drogas e armas, o descaminho, o contrabando,  
o transporte irregular, dentre muitos outros.

Vários segmentos do crime podem ser combatidos de maneira otimizada nas rodovias 
federais pela inter-relação das ações criminosas, tais como os crimes de evasão fiscal e de divisas, o  
transporte ilegal de madeiras e animais silvestres, o trabalho escravo, a exploração sexual infantil 
(que  se  concentra  às  margens  das  rodovias),  o  tráfico  de  pessoas,  o  transporte  de  materiais 
irregulares  e  falsificados,  etc.  Os  assaltos  a  cargas  e  passageiros  em  rodovias  federais  vêm 
crescendo a cada período, aumentando os valores do frete e do transporte com seguros, escoltas e 
proteções adicionais que refletirão nos custos a serem repassados ao consumidor final de bens e 
serviços, aumentando o custo de vida e o impacto econômico da sociedade.

Outros fatores identificados da situação social do país e campo de atuação da Polícia 
Rodoviária  Federal  são  as  manifestações  reivindicatórias  das  mais  diversas  formas,  desde  os 
movimentos  para  reforma  agrária,  passando  pelas  manifestações  dos  caminhoneiros,  até 
reivindicações locais por demandas diversas da sociedade onde, frequentemente, há o bloqueio de 
rodovias federais trazendo inúmeros prejuízos à população, bem como a necessidade da presença 
ostensiva  do  Estado  caracterizada  pela  Polícia  Rodoviária  Federal  no  apoio  à  Sociedade  nas 
situações de calamidade pública, como enchentes, queimadas e queda de barreiras e estradas. Por 
outro  lado  verificamos  outro  fator  importantíssimo  da  constituição  da  segurança  pública 
representada pela condição do trânsito de veículos e pessoas em nosso país. O foco de atuação deste 
programa  está  inserido  em  uma  visão  de  real  proteção  ao  cidadão  proporcionada  pelo  braço 
identificado do Estado de forma preventiva aliada à necessária repressão do crime, ou seja, não se 
pretende  o  simplório  atendimento  da  grave  situação  de  segurança  pública  –  é  almejada  a  real 
segurança proporcionada pela supressão dos subsídios de reforço da criminalidade aliada a ações de 
inteligência policial com a execução de ações voltadas à prevenção e repressão ao crime organizado 
e ao tráfico de drogas.

As ações desenvolvidas nas rodovias federais deverão ser integradas com os demais 
órgãos da força de segurança pública e da sociedade em geral, em vista de que o transporte de 
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materiais ilícitos e o trânsito de criminosos inevitavelmente estarão combinados com infrações nas 
áreas  atinentes  da polícia  judiciária,  do fisco,  dos  crimes transnacionais,  do meio-ambiente,  da 
sociedade comercial e das manifestações sociais em todas as esferas, dentre muitos outros.

A Polícia Rodoviária Federal é o único órgão de âmbito federal capaz de reduzir os 
graves parâmetros em que se encontra a situação da segurança pública de nossas rodovias federais 
e, em virtude de sua capilaridade por todo o território nacional, servir como articulador direto de 
operacionalidade de um plano nacional de segurança pública, pois é constituída de cerca de 500 
unidades policiais e uma abrangência de ação de mais de 3500 municípios em todo o Brasil, bem 
como possui serviço direto, identificado e ininterrupto à sociedade durante as 24 horas do dia, 7 dias 
por  semana,  em  todos  os  dias  do  ano.  Além  disso,  a  Polícia  Rodoviária  Federal  possui  a 
autossustentabilidade do órgão garantida por serviços prestados, arrecadação de multas e parcerias 
de cooperação técnica e financeira.

         A Polícia Rodoviária Federal tem a sua competência definida pela Constituição Federal 
(Art.144), pela Lei nº 9.503 (Código de Trânsito Brasileiro), pelo Decreto n 1.655, de 03 de outubro 
de 1995, e pelo Regimento Interno, constante do Anexo da Portaria n 1.375, de 02 de agosto de 
2007, do Senhor Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 06 de 
agosto de 2007.
              Assim, pela competência constitucional, a Polícia Rodoviária Federal - PRF, nos termos do  
Decreto n 1.655/95 e do Regimento Interno, tem as seguintes atribuições:
-   realizar  o  patrulhamento  ostensivo  das  rodovias  e  estradas  federais,  executando  operações 
relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das 
pessoas, do patrimônio da União e o de terceiros;
-  exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir a legislação
e  demais  normas  pertinentes,  inspecionar  e  fiscalizar  o  trânsito,  assim como efetuar  convênios 
específicos com outras organizações similares;
-   aplicar  e arrecadar  as  multas  impostas  por  infrações  de trânsito  e  os  valores  decorrentes da 
prestação de serviços de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escoltas de veículos de 
cargas excepcionais,  executar serviços de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento de 
vítimas nas rodovias federais;
-   realizar  perícias,  levantamento  de  locais,  boletins  de  ocorrências,  investigações,  testes  de 
dosagem alcoólicas e outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis 
para  elucidar  acidentes de trânsito;
-  credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços
de remoção de veículos, escoltas e transporte de cargas indivisíveis;
-  assegurar a livre circulação nas rodovias federias podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção
de medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito
de vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas;
-  executar medidas de segurança,  planejamento e escoltas nos deslocamentos do Presidente da 
República, Ministros de Estado, Chefes de Estado e diplomatas estrangeiros e outras autoridades.

2.1.2. Objetivos estratégicos

            Em consonância com as diretrizes do Departamento de Policia Rodoviária Federal, os 
principais objetivos definidos para 2011, no âmbito da 5ª Superintendência Regional, foram:
              - atingir ou superar a meta de redução de acidentes em rodovias federais, estipulada em 
228,540 por 1.000.000 veículos;
                - atingir ou superar a meta de redução de mortalidade em rodovias federais estipulada em 
8,371 mortos por 1.000.000 veículos;
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                   - meta de procedimentos de fiscalização igual a 721.570;
                   - meta de sensação de segurança igual a 80,00 %.

2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

          O  desenvolvimento  desse  conjunto  de  atividades  consoante  os  seus  compromissos 
regimentais com a segurança pública e a valorização da vida confere a Polícia Rodoviária Federal 
um perfil institucional que a qualifica como a executora de múltiplas políticas de ações sociais, de 
variados segmentos da sociedade, decorrentes das demandas de setores da Administração Pública 
em diversos níveis hierárquicos, de sua própria atribuição regimental.
           Nesse diapasão é que a 5a  Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal – 5ª 
SRPRF,  vem desenhando  suas  linhas  de  ações,  buscando  acompanhar  esse  processo  evolutivo 
decorrente da diversificação das demandas sociais, dentre as quais, em grande número requerem a 
ação do governo mediante a integração do aparato estatal existente, exigindo-se maior flexibilização 
e disponibilidade da Instituição Policial Rodoviária Federal.
                As rodovias federais representam fator estratégico na aplicação de qualquer programa 
nacional, pois constituem-se no elo de integração nacional, consolidado pela capilaridade da Polí 
cia Rodoviária Federal - contato direto e identificado do Governo Federal com a população.
               Os acidentes de trânsito representam prejuízos significativos a economia e a sociedade 
brasileira, pois as consequências desfavoráveis destes interferem na saúde pública - pelo alto índice
de dispêndios governamentais com as vítimas, na população economicamente ativa - pelo prejuízo
de cargas e veículos sinistrados, na vida em família - pelos danos irreparáveis da perda de alguns.  
Neste sentido é imperativo ressaltar a importância de ações de segurança e educação de trânsito 
previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro e desenvolvidas pela PRF pois, na maioria dos casos, o 
acidente é causado por imprudência, imperícia ou negligência do motorista.
           O combate ao crime também é uma das principais metas de ação de nossa Regional, pois o  
Rio de Janeiro – tem enormes desigualdades e segregações sociais, sofre com o intenso processo de 
urbanização  desordenada  e  simultânea  favelização,  possuir  intensa  malha  viária  (Federal  e 
Estadual), diversos portos e aeroportos, fatores propícios á criminalidade, não apenas rota de tráfico 
nacional e internacional, mas, sobretudo, um grande “consumidor” final, principalmente de armas e 
drogas.
         Por outro lado, é preciso salientar alguns problemas e dificuldades enfrentadas no âmbito 
desta  gestão.  A  escassez  de  recursos  humanos  e  materiais  é  fator  dificultador  para  o 
desenvolvimento de programas e operações mais constantes nesta Regional. O modelo adotado é 
composto de fiscalização fixa – Postos PRF e rondas utilizando-se viaturas ( 2 e 4 rodas). As rondas
onde realizamos o patrulhamento são normalmente compostos por dois policiais e o Posto PRF em
geral composto por apenas 1 policial. Cada equipe de ronda assume um trecho relativamente grande
principalmente na região metropolitana onde as demandas são muito superiores a área rural, seja 
para  o  atendimento  de  acidentes  ou  enfrentamento  a  criminalidade,  entre  outras  atividades 
desenvolvidas.
              Outro fator que ainda precisa ser otimizado é a estrutura física dos Postos e Delegacias  
(sede  administrativa)  desta  Regional,  pois  grande  número  destes  ainda  precisa  de  reformas  e 
modernização.
          Cabe ressaltar que as novas Concessões da BR 101-Norte e BR 393 viabilizaram esta  
modernização, seja em equipamentos, meios e estrutura predial,  reduzindo desta forma o déficit 
estrutural.

2.2.1. Análise do andamento do plano estratégico
Foi ministrado curso sobre gestão estratégica para lideranças e o Curso Técnico sobre 

diagnóstico  estratégico  institucional.  Foi  realizada  a  pesquisa  de  campo  através  de  lideranças 
internas  (Diretora,  Coordenadores-Gerais,  Superintendentes,  etc)  e  lideranças  externas  (ANTT, 
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MPOG, DENATRAN, CGU, Min, Transportes, etc)
Ainda, houve o reuniões sobre o Diagnóstico Estratégico Institucional, realizado no ano 

de 2011, contando com a presença de todos os Superintendentes Regionais para a  elaboração do 
Planejamento Estratégico, o qual utiliza a metodologia Balanced Scorecard alinhada à Gestão por 
Competências. Como consequência foi apresentado o Mapa estratégico da PRF para 2011-2016, 
além da Missão, Visão e Valores da Instituição.

2.2.2. Análise do plano de ação

As principais estratégias da PRF no ano de 2011 foram:
−capacitação gerencial de todos os chefes de delegacia;
−capacitação de todo efetivo nos módulos de abordagens e tiro;
−melhorias nos Sistemas Gerenciais de Informação e no Sistema de Inserção de dados de acidentes 
(BR Brasil);
−licitação e contratação do projeto de monitoramento de viaturas;
−implementar o projeto de monitoramento de viaturas;
−maximizar a utilização de radares fotográficos em trechos críticos de acidentes;

−dar prosseguimento a obra da Sede do DPRF;

−execução das obras dos projetos de reforma de postos contratados em 2008;
−capacitação de servidores  a  fim de  habilitar  os  gestores  e  técnicos  do  DPRF a  elaborarem o 
Sistema  de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica  utilizando  a  metodologia  Balanced  Scorecard 
alinhada a Gestão por Competências da Polícia Rodoviária Federal.

    2.2.3. AÇÕES DE ÂMBITO NACIONAL DO DPRF/MJ.

AÇÕES - 1386
 

1D49 - Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – 0101 
Em Brasília

A obra foi prorrogada por meio de um aditivo de prazo por mais 65 dias.  Há ainda o Aditivo 
chamado  4,  referente  a  alguns  cabeamentos  que  foram alteradas  suas  especificações  conforme 
demanda  da  Coordenação-Geral  de  Planejamento  (DIPROJ).  Por  consequência  destes,  alguns 
serviços ainda terão seus prazos prorrogados. 

200G - Construção e Ampliação de Bases  Operacionais  e  Unidades da Policia Rodoviária 
Federal – 0001 – Nacional

Em virtude  das  restrições  impostas  pelo  Decreto  7.446 no que  tange  a  contratações  de  obras, 
somadas à insuficiência de orçamento para o atendimento de algumas demandas prioritárias do 
DPRF, a maior parte dos recursos previstos nessa ação foram remanejados para o atendimento de 
tais demandas. A execução física resultou na contratação de apenas uma nova obra pois os demais 
empenhos contemplaram aditivos ou reforços destinados a obras contratadas no exercício 2010 e 
ainda alguns projetos de engenharia. Foram contratados 4 novos projetos, realizados aditivos em 5 
obras  e  1  reforço  de  empenho  para  a  continuação  de  obra  cuja  duração  extrapola  1  exercício 
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financeiro.

200G - Construção e Ampliação de Bases  Operacionais  e  Unidades da Policia Rodoviária 
Federal – 0056 – Itabaiana/SE

Os projetos  executivos  para realização da  obra foram recebidos  no segundo semestre  de 2011, 
todavia o valor estimado superou em muito a dotação orçamentária prevista, além disso, não foi 
possível concluir o procedimento licitatório em tempo hábil para a contratação no exercício 2011.

200G - Construção e Ampliação de Bases  Operacionais  e  Unidades da Policia Rodoviária 
Federal – 0058 Construção de Unidade no KM 5,5 BR 235 – SE

Os projetos  executivos  para realização da  obra foram recebidos  no segundo semestre  de 2011, 
todavia o valor estimado superou em muito a dotação orçamentária prevista, além disso, não foi 
possível concluir o procedimento licitatório em tempo hábil para a contratação no exercício 2011.

200G - Construção e Ampliação de Bases  Operacionais  e  Unidades da Policia Rodoviária 
Federal – 0060 – Aracaju/SE

Os projetos  executivos  para realização da  obra foram recebidos  no segundo semestre  de 2011, 
todavia o valor estimado superou em muito a dotação orçamentária prevista, além disso, não foi 
possível concluir o procedimento licitatório em tempo hábil para a contratação no exercício 2011.

200G - Construção e Ampliação de Bases  Operacionais  e  Unidades da Policia Rodoviária 
Federal – 0070 - Construção de Unidade no KM 5,5 BR 235 – SE

Os projetos  executivos  para realização da  obra foram recebidos  no segundo semestre  de 2011, 
todavia o valor estimado superou em muito a dotação orçamentária prevista, além disso, não foi 
possível concluir o procedimento licitatório em tempo hábil para a contratação no exercício 2011.

200G - Construção e Ampliação de Bases  Operacionais  e  Unidades da Policia Rodoviária 
Federal – 0072 – Construção de Unidade no KM 420 da BR 226 – Grajaú/BA

Não foi realizada nenhuma contratação com a dotação orçamentária prevista nesse localizador.

200G - Construção e Ampliação de Bases  Operacionais  e  Unidades da Policia Rodoviária 
Federal – 0078 – Região Metropolitana de Vitória – ES

Não foi realizada nenhuma contratação com a dotação prevista nesse localizador.

8698  -  Manutenção  e  Modernização  dos  Sistemas  de  Tecnologia  da  Informação  e 
Comunicação. – 0001 – Nacional

Pagamento  dos  contratos  continuados  de  Links  de  Dados,  telefonia  fixa,  telefonia  móvel, 
contratação de pessoal de apoio em infra-estrutura de TIC, contratação de serviços de suporte a 
Dados. Aquisição de 1128 Estações de trabalho e 1128 monitores empenhadas através do registro de 
preços oriundo do pregão 10/2010. Aquisição de filtro de conteúdo web oriundo do pregão 33/2010. 
Aquisição  de  switch  fibre  channel  conforme  pregão  44/2011.  Aquisição  de  switches  para 
modernização  dos  ativos  de  rede  no  âmbito  nacional,  sendo:  36  para  formar  concentradores 
regionais, 375 acesso para a sedes e delegacias e 404 para os postos de polícia através do registro de 
preços no. 33/2010. Aquisição de 2518 telefones voip para renovar o parque de telefonia do DPRF 
através do registro de preços no. 06/2010.
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8623 - Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal – 0001 – 
Nacional

Em virtude de restrições impostas pelo Decreto Presidencial 7.446, que inovou no procedimento de 
autorização para a execução de despesas com reformas de bens imóveis, a execução orçamentária 
nesta  ação  ficou  bastante  limitada.  Até  a  metade  do  mês  de  outubro,  foram empenhadas  para 
reformas apenas despesas consideradas urgentes e inadiáveis com valor de até R$ 100.000,00. No 
controle  da  execução  física  constam  apenas  9  unidades  reformadas  pois  embora  tenham  sido 
efetuadas mais de 9 contratações, parte delas diz respeito a projetos ou aditivos de obras contratadas 
em 2010.

8623 - Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal – 0023 – 
Estado do Ceará

Não foi realizada nenhuma contratação com a dotação prevista neste localizador.

AÇÕES – 0663

2720 - Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública – 0001 – Nacional

Apesar da existência de previsão na LOA, o valor destinado a essa ação não foi liberado. 

4290 - Atividades de Saúde nas Rodovias Federais – 0001 – Nacional

O ano de 2011 foi caracterizado por um intenso bloquieo orçamentário que limitou grande parte das 
ações. O bom resultado foi conseguido com parcerias feitas pelos gestores regionais com outras 
entidades e parceiros.

2524 - Capacitação dos Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – 0001 – 
Nacional

Os recursos financeiros previstos amparavam a realização de inúmeros cursos no decorrer de 2011. 
Entretanto, grande parte desses recursos foram alocados para a realização do curso de formação 
profissional PRF (157 novos policiais aprovados no concurso de 2008). Dessa forma, o programa 
previsto ficou prejudicado, consequentemente, alguns cursos deixaram de ser realizados. Outrossim, 
o quantitativo ora apresentado não reflete a realidade, haja vista algumas regionais não terem ainda 
consolidado os dados referentes ao ano de 2011.

8692 - Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais – 0001 – Nacional

Foram  desenvolvidas  diversas  Ações  de  Educação  para  o  Trânsito  destacando-se:  Cinema 
Rodoviário, FETRAN, Pé na Estrada, Caravana Siga Bem, Seminário Catarinense de Segurança no 
Trânsito e palestras em escolas e empresas. Foram adquiridos talões de minimultas e Jogo da Trilha. 
Foram investidos R$ 505.927,00 em recursos para diárias, passagens, material educativo e serviços. 
A carência de efetivo e as dificuldades da cobreação dos recursos dificultaram a realização da Ações 
de Educação para o Trânsito.

2B11 - Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal – 
0001 – Nacional
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O  orçamento  disponível  para  a  ação  foi  contingenciado  inicialmente,  sendo  posteriormente 
remanejado  para  outras  ações.  Desta  forma  foi  disponibilizado  na  ação  apenas  cerca  de 
R$2.000.000,00,  executados  em  dois  projetos,  sendo  Manutenção  de  Medidores  Estáticos  de 
Velocidade e Monitoramento de Viaturas.

2723 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais – 0001 – Nacional

Somatório dos resultados mensais: Veículos fiscalizados: 5.512.63; Pessoas Fiscalizadas: 2.362.50; 
Testes de Etilômetro: 654.37; Pessoas socorridas: 8.29; Auxílio a usuário: 67.71; Autos de infração 
extraídos:  1.682.287;  CNH'S  recolhidas:  32.178;  Documentos  retidos:  151.818;  Veículos 
retidos/removidos:  96.904;  Animais  recolhidos:  11.705;  Escolta/batedor:  12.480;  Adultos 
detidos(Prisões): 28.578; Adolescentes apreendidos: 1.123; Crianças encaminhadas: 134. TOTAL 
DE PROCEDIMENTOS: 10.322.726. Fonte: Relatório Operacional Diário (ROD).

86A1 - Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal – 
0001 – Nacional

No ano anterior, em razão da insuficiência da previsão do financeiro da LOA2010 para cumprir os 
compromissos assumidos na ação 86A1, foi colocada uma meta física abaixo do real, ocasionando 
uma execução muito acima da prevista inicialmente. Neste ano, ainda que a previsão do financeiro 
da LOA2011 continuasse insuficiente para sustentar o processamento de multas pelo DPRF, foi 
estipulada meta física de envio de notificações de penalidade condizente com a realidade. Verifica-
se que o planejamento do DPRF mostrou-se adequado, tendo em vista que a execução física da ação 
86A1 chegou a 98,63%. Além de estar aquém da necessidade, novamente o ano iniciou-se com 
contingenciamento do orçamento da ação 86A1, provocando, já em maio, a interrupção no envio 
das notificações de penalidade. Esta situação perdurou até agosto, quando foi desbloqueado o valor 
integral da LOA2011, o qual, contudo, somente foi suficiente para assegurar o envio de notificações 
de autuação até o final do ano e o envio das notificações de penalidade represadas até então, isto é, 
de maio a agosto. O envio desse primeiro lote de notificações de penalidade represadas se deu nos 
meses de agosto, setembro e outubro. Feito isso, o envio de notificações de penalidade novamente 
foi interrompido. No final de novembro, foi liberado crédito suplementar de R$ 4.700.000,00, o que 
permitiu  o  retorno  do  envio  das  notificações  de  penalidade.  Em dezembro,  foi  obtido  crédito 
suplementar no valor de R$ 17.235.640,00, o que possibilitou garantir o envio das notificações de 
penalidade até o final do ano, a publicação em edital de 1.364.430 notificações de autuação e de 
penalidade e o repasse de R$ 13.500.000,00 à PMMG, valor devido em razão do convênio mantido 
com essa instituição. Neste ano novamente não foi repassado valor algum devido à ANTT. Apesar 
de previsto no planejamento, não foram adquiridos autos de infração e serviço de armazenamento 
físico de documentos, ante a problemas no procedimento licitatório.

2816 - Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal – 0001 – Nacional

Foram realizadas 9 operações nacionais além das regionalizadas executadas pelos núcleos regionais 
de inteligência. Esta ação compreende custeio e investimento.
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2.3. Programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade Jurisdicionada.

2.3.1. Execução dos Programas de Governo
2.3.1.1. Programa 1386 – Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal
Quadro - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo
Identificação do Programa de Governo

Código no PPA: 1386 Denominação: Desenvolvimento Institucional da Polícia 
Rodoviária Federal

Tipo de programa Finalístico

Objetivo geral
Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura e seus meios 
finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução 
das tarefas operacionais destinadas à segurança pública

Objetivos específicos

1D49 - Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal
200C - Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para 
Policiamento da Malha Rodoviária
200G - Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades 
da Polícia Rodoviária Federal
8698 - Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação
8623 - Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia 
Rodoviária Federal

Gerente de programa Maria Alice Nascimento Souza
Gerente Executivo Ricardo Max de Oliveira Pereira – CGPLAM
Indicadores ou parâmetros 
utilizados Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas

Público Alvo Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de 
Rodovias Federais

Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00

Dotação

Inicial Final
Despesa 
empenhada

Despesa 
liquidada

Restos a Pagar 
não 
processados

Valores Pagos

 Diplan Diplan  Diplan  Diplan  Diplan  Diplan

Informações sobre os resultados alcançados
Indicador: Coeficiente de Adequação das Instalações Físicas

Ordem
Indicador 
(unidade de 
medida)

Referência

Data Índice inicial Índice final

Índice 
previsto no 
exercício

Índice 
atingido no 
exercício

1 % 02/01/07 56,12 80 80 62,47

Fórmula de Cálculo do Índice
Relação percentual entre o número de unidades operacionais que possuem estrutura adequada em relação ao total de  
unidades operacionais existentes.

Análise do Resultado Alcançado
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Em 2011 a reforma de unidades foi proibida por decreto presidencial, prejudicando sobremaneira o atingimento das  
metas  deste programa,  A meta final  foi  estipulada no início do PPA com a previsão de que os recursos seriam  
abundantes no final do PPA em virtude da conclusão da nova sede prevista para 2009, porém, a empresa quebrou e  
atrasou toda a conclusão da nova  sede, prejudicando o planejamento do repasse de recursos para a execução de 
reforma dos postos.

No âmbito da 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal o índice 
de Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (CAIF) é a média dos requisitos de TI, 
Engenharia e Viaturas de todos os postos, o valor do CAIF deverá ser utilizado como indicador do 
programa  1386.  Informo  ainda  que  a  meta  deste  indicador  para  2011  era  de  80% dos  postos 
adequados, neste caso, a Regional que não atingir a meta deverá explicar porque não atingiu (falta  
de recursos, dificuldades em licitações, etc.).

2.3.1.2. Programa 0663 – Segurança pública nas rodovias federais

Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0663 Denominação: Segurança pública nas rodovias federais
Tipo de programa Finalístico

Objetivo geral Aumentar  a  segurança pública nas  rodovias  federais,  mediante a  prevenção e 
repressão de ações delituosas e redução dos acidentes de trânsito

Objetivos específicos

Ação  2B11  –  Monitoramento,  controle  e  fiscalização  eletrônica  da  malha 
rodoviária federal
Ação 2524 – Capacitação dos servidores do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal
Ação 2720 – Ações de caráter sigiloso na área de segurança pública
Ação 2723 – Policiamento ostensivo nas rodovias e estradas federais
Ação 2816 – Serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal
Ação 4290 – Atividades de saúde nas rodovias federais
Ação 4641 – Publicidade de utilidade pública
Ação 86A1 – Processamento e arrecadação de multas aplicadas pela PRF
Ação 8692 – Educação de trânsito para usuários das rodovias federais

Gerente de programa Maria Alice Nascimento Souza
Gerente Executivo Giovanni Bosco Farias di Mambro
Indicadores ou parâmetros 
utilizados

Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais; Taxa de Variação de Acidentes nas 
Rodovias Federais; Sensação de Segurança nas Rodovias Federais.

Público Alvo Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das 
rodovias federais

Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00
Dotação

Inicial Final
Despesa 
empenhada

Despesa 
liquidada

Restos a Pagar 
não 
processados

Valores Pagos

DIPLAN DIPLAN DIPLAN DIPLAN DIPLAN DIPLAN
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'Informações sobre os resultados alcançados
Indicador: Taxa de mortalidade nas rodovias federais

Ordem
Indicador 
(unidade de 
medida)

Referência

Data Índice inicial Índice final

Índice 
previsto no 
exercício

Índice atingido 
no exercício

1 Unidade 02/01/2007 1,51 1,35 1,35 1,27
Fórmula de Cálculo do Índice
Número de mortes ocorridas em acidentes de trânsito nas rodovias federais no ano relativo à 
10.000 veículos da frota nacional.
Análise do Resultado Alcançado
Meta alcançada, devido à priorização da fiscalização nos pontos onde aconteciam acidentes gravíssimos. 

Indicador: Taxa de variação de acidentes nas rodovias federais

Ordem
Indicador 
(unidade de 
medida)

Referência

Data Índice inicial Índice final

Índice 
previsto no 
exercício

Índice atingido 
no exercício

2 Unidade 02/01/2007 27,20 25,50 25,50 28,21
Fórmula de Cálculo do Índice
Número de acidentes ocorridos nas estradas federais no ano por 10.000 veículos da frota nacional.
Análise do Resultado Alcançado
Atingimento da meta em 90,28%.
O atingimento desta meta depende da participação de diversos ministérios:
Ministério dos Transportes: duplicação de rodovias em trechos com demasiado fluxo de veículos, principalmente 
veículos de carga, intervenção em pontos críticos.
Ministério da Educação: Inclusão nos currículos escolares de matérias afetas à segurança no trânsito.
Ministério da Saúde: Ampliação do atendimento de urgência ( SAMU) para abranger o maior número de rodovias 
federais.

Indicador: Sensação de Segurança nas Rodovias Federais

Ordem
Indicador 
(unidade de 
medida)

Referência

Data Índice inicial Índice final

Índice 
previsto no 
exercício

Índice atingido 
no exercício

3 % 01/01/2007 65,00 80,00 76,00 Sem apuração
Fórmula de Cálculo do Índice
Percentual de pessoas que se sentem seguras/ total da amostra.
Análise do Resultado Alcançado
Por restrições orçamentárias/finaceiras para aquisição do meios e movimentação de pessoal, o Indicador  não foi 
aferido. 

2.3.1.3. Programa 0750 - Apoio Administrativo
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Identificação do Programa de Governo
Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo
Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e 
gestão de seus programas finalísticos

Objetivos específicos

Ação 2000 – Administração da Unidade
Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e 
seus dependentes
Ação  2010  -  Assistência  Pré-Escolar  aos  Dependentes  dos  Servidores  e 
Empregados
Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Ação 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - 
Exames Periódicos  

Gerente de programa Não Existe
Gerente Executivo Não Existe

Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não Existe

Público Alvo Governo

Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$ 1,00
Dotação

Inicial Final
Despesa 
empenhada

Despesa 
liquidada

Restos a Pagar 
não 
processados

Valores Pagos

DIPLAN DIPLAN DIPLAN DIPLAN DIPLAN DIPLAN
Informações sobre os resultados alcançados
Esse Programa contempla despesas obrigatórias (pessoal ativo, assistência médica e auxílios alimentação, creche e 
transporte), cuja execução independe de transferência de limite orçamentário, as quais foram atendidas plenamente.
De outro turno, as despesas discricionárias (Ação 2000 – Administração da Unidade) não foram 
integralmente atendidas devido à insuficiência de recursos, 

2.3.1.3.1. Ação 2000 – Administração da unidade

Tipo Atividade

Finalidade

Constituir um centro de custos administrativos das unidades 
orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as 
despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou 
ações finalísticas.

Descrição A  atividade  padronizada  ´´Administração  da  Unidade´´  substitui  as  antigas 
atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção 
de  Serviços  de  Transportes  e  2002  -  Manutenção  e  Conservação  de  Bens 
Imóveis.
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa 
que  não  puderem ser  apropriadas  em ações  finalísticas,  nem a  um programa 
finalístico.  Essas  despesas,  quando claramente  associadas  a  determinada ação 
finalística,  devem  ser  apropriadas  nesta  ação;  quando  não  puderem  ser 
apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa 
finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa 
(GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a 
uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade 
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(2000).
Essas  despesas  compreendem:  serviços  administrativos;  pessoal  ativo; 
manutenção e uso de f rota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União;  
manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, 
utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, 
incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; 
despesas  com  viagens  e  locomoção  (aquisição  de  passagens,  pagamento  de 
diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por 
objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; 
promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; 
produção  e  edição  de  publicações  para  divulgação  e  disseminação  de 
informações  sobre  políticas  públicas  e  demais  atividades-meio  necessárias  à 
gestão e administração da unidade.

2.3.1.3.2.  Ação  2004  –  Assistência  médica  e  odontológica  aos  servidores,  empregados  e  seus  
dependentes

Tipo Atividade

Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 
pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.

Descrição

Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e 
odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, 
dependentes e pensionistas, exclusivamente para a contratação de 
serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de 
contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou 
entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de 
ressarcimento.

2.3.1.3.3. Ação 2010 – Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados

Tipo Atividade

Finalidade
Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições 
adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º 
do Decreto 977, de 10/11/93

Descrição

Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente 
no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e 
empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme 
dispõe o Decreto 977/93.

2.3.1.3.4. Ação 2011 – Auxílio-transporte aos servidores e empregados

Tipo Atividade
Finalidade Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza 

jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com 
transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, 
servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e 
fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os 
empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes 
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dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas 
residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 
7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

Descrição

Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica 
indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte 
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e 
empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional 
da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e 
vice-versa.

2.3.1.3.5. Ação 2012 – Auxílio-alimentação aos servidores e empregados

Tipo Atividade

Finalidade

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 
proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão 
ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, 
aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção 
de refeitório.

Descrição

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do 
auxílio-alimentação aos servidores e empregados, ativos, de acordo 
com a Lei nº 9.527/97, ou mediante requisição de vale ou ticket-
alimentação ou refeição ou, ainda, por meio de manutenção de 
refeitório.

2.3.1.3.6. Ação 09HB – Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do  
regime de previdência dos servidores públicos federais

Tipo Operações Especiais

Finalidade

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas 
Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência 
dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores 
públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004.

2.3.1.3.7. Ação 20CW – Assistência médica aos servidores e empregados – exames periódicos

Tipo Atividade

Finalidade Proporcionar aos servidores e empregados condições pra 
manutenção da saúde física e mental.

Descrição

Realização de exames médicos periódicos dos servidores e 
empregados da administração pública, autárquica e fundacional e 
das empresas estatais dependentes, mediante a contratação de 
serviços terceirizados, bem como pela aquisição de insumos, 
reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que os 
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referidos exames sejam realizados pelo próprio órgão.

2.3.2. Execução física das ações realizadas.

2.3.2.1 Análise crítica

AÇÃO 2720

Meta física prevista e realizada é calculada e centralizada apenas para o órgão central.

AÇÃO 4290
Nas atividades de saúde nas rodovias federais  a despesa no ano de 2011 foi de R$ 

11.922,21 (onze mil novecentos e vinte e dois reais e vinte um centavos) de custeio e R$ 11.924,92 
(onze mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) de investimento.

No âmbito desta 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal, as 
ações de saúde nas rodovias desta regional, no quesito ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR e 
RESGATE EMERGENCIAL, foram:
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Quadro A.2.2 - Execução Física das ações realizadas pela UJ

Função Subfunção Programa Ação Tipo da Ação Prioridade Unidade de Medida Meta prevista Meta realizada

6 181 663 2B 11 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 1.500 1.171 Aç ão exc luída 
6 128 663 2524 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 14.950 9.261 6.276 
6 183 663 2720 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 1 0 Aç ão exc luída 
6 181 663 2723 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 8.500.000 10.322.726 8.750.000 
6 183 663 2816 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 320 265 54 
6 181 663 4290 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 10.000 17.361 Aç ão exc luída 
6 181 663 86A1 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 2.611.111 2.575.283 3.402.862 
6 452 663 8692 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 100.000 154.244 Aç ão exc luída 
6 301 750 2004 Atividade 3 – O utras  prioridade unidade 20.504 27.351 23.982 
4 365 750 2010 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 2.631 2.446 2.158 
4 331 750 2011 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 639 571 844 
4 306 750 2012 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 9.925 9.659 9.868 
6 181 1386 200C Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 51 108 1 
6 181 1386 200C  – 0052 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 4 3 Aç ão exc luída 
6 181 1386 200G -0001 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 4 1 11 
6 181 1386 200G -0056 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 2 0 Aç ão exc luída 
6 181 1386 200G -0058 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 1 0 Aç ão exc luída 
6 181 1386 200G -0060 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 2 0 Aç ão exc luída 
6 181 1386 200G -0070 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 1 0 Aç ão exc luída 
6 181 1386 200G -072 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 1 0 Aç ão exc luída 
6 181 1386 200G -0074 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 1 2 Aç ão exc luída 
6 181 1386 200G -0078 Atividade 3 – O utras  P rioridades unidade 1 0 Aç ão exc luída 
6 181 1386 8623 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 4 9 72 
6 181 1386 8623-0023 Atividade 4 – Nenhuma prioridade unidade 1 0 Aç ão exc luída 
6 181 1386 8698 Atividade 4 – Nenhuma prioridade %   de manutenção 76 82 80 
6 122 1386 1D 49 P rojeto 4 – Nenhuma prioridade %  exec uç ão financeira 90 54 29 
6 301 750 20C W Atividade 4- Nenhuma prioridade unidade 6.839 6.839 

Meta a ser realizada 
em 2012

Ver D IS AS /C GR H  
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a) 338 pessoas atendidas;
b) R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais) de recursos recebidos;
c) Empregos dos recursos em manutenção de viaturas de resgate (convênio SAMU);
d)  Resultados  obtidos:  redução  da  morbimortalidade  e  sequelas  permanentes  por 

acidentes de trânsito e outros.

No âmbito desta 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal,  o 
Comando de Saúde nas rodovias atendeu a um total de 380 caminhoneiros em 03 (três) comandos 
de  saúde,  realizados  em  11/05/2011,  17/08/2011  e  01/12/2011.  Encontram-se  no  DPRF  os 
resultados obtidos referentes às atividades de saúde através de avaliações anuais dos comandos 
preventivos à saúde dos caminhoneiros com retorno satisfatório.

Ação 4290. Atividades de saúde nas rodovias federais. Promover campanhas educativas 
e preventivas nas principais rodovias do país para avaliar e orientar os motoristas profissionais 
quanto ao seu estado de saúde.

Equipe formada por 03 servidoras juntamente com a parceria do SEST/SENAT e com o 
apoio  de  outros  órgãos  de  saúde  que  nos  auxiliam nos  comandos  com finalidade  preventiva. 
Aquisição de material permanente e de consumo correlacionados às finalidades.

Coordenador nacional: Leandro Monteiro. CORSER-RJ.

AÇÃO: 4290 - Atividades de Saúde nas Rodovias Federais

Tipo Atividade
Finalidade Prestar atendimento pré-hospitalar e resgate emergencial às vítimas 

de acidentes, bem como demais atividades de saúde no âmbito das 
rodovias.

Descrição Composição  e  manutenção  de  156  equipes,  distribuídas  em  120 
equipes de suporte básico de vida e 36 equipes de suporte avançado 
de  vida,  destinados  a:  atendimento  pré-hospitalar  e  resgate, 
transporte inter-hospitalar,  apoio de saúde a dignitários e a outros 
órgãos,  comandos  de  saúde  preventivos,  apoio  de
saúde a unidades e operações do DPRF, investigação relativa ao uso 
de álcool e outras drogas psicoativas por parte dos condutores dos 
veículos.Aquisição  de  material  permanente  e  de  consumo 
correlacionados às finalidades supracitadas.

Unidade  responsável  pelas 
decisões estratégicas

DPRF

Unidades executoras DPRF e Unidades Regionais
Áreas  responsáveis  por 
gerenciamento ou execução

DISAS/CGRH

Coordenador  nacional  da 
ação

Lejandre Monteiro

Responsável pela execução da 
ação no nível  local  (  quando 
for o caso)

CORSET-RJ

Resultados:
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Relatar os resultados da regional nesta ação

RELATÓRIO:

NURAM: 

Na Base do Resgate de Seropédica, foram realizados 321 atendimentos de emergência clínica e 148 
antendimentos de emergência traumática, no ano de 2009.

CORSET-RJ:

RELATORIO DE ATIVIDADES DE SAÚDE NAS RODOVIAS/2009.

COMANDO DE SAUDE NAS RODOVIAS – NACIONAL

Motoristas atendidos - 105 (Barra do Piraís/7ª Delegacia – 18/03/09).
Motoristas atendidos – 69 (Arrozal-Resende/9ª Delegacia – 30/06/09).
Motoristas atendidos - 93 (Itauna - 2ª Delegacia – 17/09/09).
Motoristas atendidos - 91 (S.João da Barra-Campos/10ª Delegacia  01/12/09).

COMANDO DE SAÚDE NAS RODOVIAS – REGIONAL.

Motoristas atendidos - 77 (Barra do Piraí/7ª Delegacia – 11/02/09).
Motoristas atendidos - 31 (Itauna/2ª Delegacia – 14/04/09).
Motoristas atendidos - 26 (Angra dos Reis/3ª Delegacia – 07/07/09).

AÇÃO: 8692 - Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais

Tipo Atividade
Finalidade Aumentar a conscientização, a reeducação e a mudança cultural do 

cidadão  relativas  ao  tema  trânsito  como  forma  de  exercício  de 
cidadania, inclusive desenvolvendo no cidadão um comportamento 
pró-ativo  a  fim  de  diminuir  o  índice  de  acidentes  e  mortes  nas 
rodovias federais

Descrição Realização de palestras, seminários e outras atividades relacionadas 
à  educação  de  trânsito,  com  enfoque  no  trânsito  em  rodovias. 
Pagamento de diárias e  passagens e aquisição de material didático.

Unidade  responsável  pelas 
decisões estratégicas

DPRF

Unidades executoras DPRF e Unidades Regionais
Áreas  responsáveis  por 
gerenciamento ou execução

Coordenação de Ensino

Coordenador  nacional  da 
ação

MARIA ISABEL NOGUEIRA DE FARIA

Responsável pela execução da 
ação no nível  local  (  quando 
for o caso)

CRET-RJ

Pág. 43-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Resultados:
Relatar os resultados da regional nesta ação

RELATÓRIO CRET:

Palestras em empresas: 24, atendendo um total aproximado de 1350 pessoas.

Palestras em escolas: 35, atendendo aproximadamente 4000 alunos.

Comandos  Educativos:  32,  envolvendo  em  torno  de  640  alunos,  com
atendimento a aproximadamente 12.000 usuários.

Participação  nas  Blitz  Educativas  da  Concessionária  Nova  Dutra:  4,
envolvendo 88 alunos que abordaram aproximadamente 1.400 condutores.

Encontros  pedagógicos  para  capacitação  de  professores  em  educação  e
segurança  no  trânsito:  7,  atendendo  a  209  professores,  sendo  3  encontros
com  os  professores  do  projeto  da  Nova  Dutra  e  4  encontros  com  o  projeto  da
PRF.

Encerramento  da  Semana  Nacional  de  Trânsito,  com  apresentação  de  músicas,
peças  teatrais  e  danças:  Participação  de  550  alunos  envolvidos  nos
projetos  de  Educação  de  Trânsito  e  180  convidados  (Autoridades,  pessoas
ligadas a trânsito e professores ligados aos projetos).

Segue tabela  com o orçamento  gasto com a realização de Comandos de Saúde nas 
rodovias:
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                    AÇÃO 2524

Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

No âmbito regional a 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal 
realizou os seguintes cursos, conforme tabela abaixo:

Responsável pela execução da NUCAP- Márcia Cristina Dias Nogueira

                           Os resultados obtidos no exercício de 2011,  foram satisfatórios,  considerando o 
fortalecimento  da instituição  através da capacitação de seus servidores,  principalmente no tocante 
as ações da missão institucional do DPRF/MJ.

                 Foram realizados   07  Treinamentos  somando um total de 874 policiais  e  01  workshop  
para 67 servidores  administrativos,   com recursos financeiros previsto no Plano de  Capacitação 
desta Regional/11. 

             Foram   06  Treinamentos com ônus limitado,  sem comprometer o recurso financeiro de 
capacitação desta Regional.

           Dentre  cursos  e  treinamentos  foram  realizados  ainda  08,  em parceria com outras  insti-
tuições conforme quadro abaixo:    

                             Quadros demonstrativos das Ações :       

CURSO/TREINAM
ENTO

C. HOR. PERIODO  Nº PRF 
CAPACIT
ADOS

 Nº DE 
ADM.
CAPACI
TADOS

RECURSO FINAN. 

Treinamento para 
Uso e Manuseio de 
Espargidor de 
Pimenta 

08h/a 28/03/11
a  30/06/11

143 00
 Processo  nº

08657005615/2011-81

Dispositivo de 
Cond. De Energia

08h/a 28/03/11
a  30/06/11

138 00
Processo  nº

08657005615/2011-81
Módulo II- Uso 
Legal e Progressivo 
da Força e 
Armamento e Tiro.

12 h/a 28/03/11
a  30/06/11

176 00
Processo  nº

08657005615/2011-81

Módulo III – Palm 
Top

08 h/a 26/05/11  a 
07/07/11

62 00
Processo  nº
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08657005615/2011-81
II WORKSHOP 
PARA SERV. ADM.

24h/a 29, 30 e 01/12
06, 07 e 
08/12/11

X 67

Processo  nº
08657019429/2011-29

Treinamento do 
Novo Módulo 
Divulgação de 
Compras

8h/a 06/07/2011 03 00

08657012042/2011-41

Módulo IV-Manual 
de 
Proc.Operacionais e 
Atend. e Levant. de 
Local de Acidentes.

8h/a 23/03/11  a

13/07/2011

192 00

08657005615/2011-81

Curso de 
Habilitação de Uso 
de Fuzil e Int. a 
Patrulha Policial

40h/a 04 Turmas
19 a 

22/12/2011

76 00

08657010622/2011-02

Treinamento Anual 
do NOE/5ª -Hab. em 
uso do PARAFAL 
7,62

12h/a 21/09/11 04 00 Sem custos

08657021281/2011-92

Treinamento Anual 
do NOE/5ª -Hab. em 
uso do PARAFAL 
MD 97

12h/a 21/09/11 15 00 Sem custos

08657021281/2011-92

Treinamento Anual 
do NOE/5ª- 
Operações em 
Altura

06h/a 13/09/11 11 00 Sem custos

08657021281/2011-92

Treinamento Anual 
do NOE/5ª- 
Aarmamento e 
Tiro e Patrulha

06h/a 13/09/11 12 00 Sem  custos
08657021281/2011-92

Treinamento Anual 
do NOE/5ª-Técnicas 
de Defesa  Policial

06h/a 13/12/11 23 00 Sem custos

08657021281/2011-92

Estágio de 
Adaptação à 
Caatinga - 
Petrolina /PE

xx 06   a 
12/08/11

09 00 Recurso financeiro da 
COEN /DPRF
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CAPACITAÇÃO EXTERNA EM PARCERIA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES  SEM CUSTOS

CURSO C.  HORÁR Nº  PARTICI.            LOCAL
28º Curso de Ações Táticas 374h/a 01  (PRF) BOPE-PMERJ

Processo  nº
08657011126/2011-68

Estágio de Segurança e 
Proteção de  Autoridade

14 a 25/02/11 02  (PRF) COMANDO  MILITAR DO 
LESTE - 1º BPE/RJ

Processo  nº
08657014814/2011-80

Curso de Logística e 
Mobilização  Nacional

08/08  a  18/11/11 01  (PRF) ESCOLA SUPERIOR DE 
GUERRA/M. DA DEFESA

Processo  nº
08657015090/2011-91

IV  Curso de operações 
Aéreas - COA

500 h/a
07/01  a 11/02/11

01  (PRF) CORE – Polícia Civil/RJ.
Processo  nº

08657000143/2011-70

5º Curso deanálise de 
Inteligência de Segurança 
Pública 

02/09  a  30/09/11 01 (PRF)  ASSINTE - SEC. DE SEG. 
PÚBLICA/RJ
Processo  nº

08657016435/2011-24

Estágio Básico do Combate 
de Montanha

47h/a
03  a  07/10/11

09  (PRF) 11º  BATALHÃO DE 
INFANTARIA DE 

MONTANHA
Processo  nº

08657017234/2011-44
Estágio de Segurança  e 
Proteção  de Autoridades

14  a  25/03/2011 03 (PRF) COMANDO  MILITAR DO 
LESTE - 1º BPE/RJ

Processo  nº
08657002764/2011-98

Curso de Gestão de 
Pessoas: Fundamentos e 
Tendências

24h/a 01  (Adm.) ENAP
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UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33901414 - DIARIAS NO PAIS
PLANO INTERNO : 1404CFP - CAPACITACAO DO POLICIAL RODOVIARIO FEDERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

DESCRICAO                                          SALDO ATUAL
 DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                   14.119,68
 EMPENHO LIQUIDADO                                   14.119,68
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                            0,00

UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33901414 - DIARIAS NO PAIS
PLANO INTERNO : 1404G - CAPACITACAO DO PILICIAL RODOVIARIO FEDERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

DESCRICAO                                          SALDO ATUAL
 DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                   70.768,86
 EMPENHO LIQUIDADO                                   70.768,86
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                            0,00

UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33901414 - DIARIAS NO PAIS
PLANO INTERNO : 1404G1 - CAPACITACAO DE SERV. DO DPRF - AREA MEIO
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

DESCRICAO                                          SALDO ATUAL
 DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                    7.972,72
 EMPENHO LIQUIDADO                                    7.972,72
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                            0,00

UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS
PLANO INTERNO : 1404CFP - CAPACITACAO DO POLICIAL RODOVIARIO FEDERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
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DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                    2.946,31
 EMPENHO LIQUIDADO                                    2.946,31
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                            0,00

UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS
PLANO INTERNO : 1404G - CAPACITACAO DO PILICIAL RODOVIARIO FEDERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

DESCRICAO                                          SALDO ATUAL
 DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                    5.801,46
 EMPENHO LIQUIDADO                                    5.801,46
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                            0,00

UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS
PLANO INTERNO : 1404G1 - CAPACITACAO DE SERV. DO DPRF - AREA MEIO
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

DESCRICAO                                          SALDO ATUAL
 DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                    6.260,14
 EMPENHO LIQUIDADO                                    5.951,95
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                          308,19

UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P
PLANO INTERNO : 1404G - CAPACITACAO DO PILICIAL RODOVIARIO FEDERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

DESCRICAO                                          SALDO ATUAL
 DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                    1.681,50
 EMPENHO LIQUIDADO                                    1.681,50
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                            0,00

UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33903948 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
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PLANO INTERNO : 1404G1 - CAPACITACAO DE SERV. DO DPRF - AREA MEIO
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

DESCRICAO                                          SALDO ATUAL
 DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                    2.560,00
 EMPENHO LIQUIDADO                                    2.560,00
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                            0,00

UG EXECUTORA : 200116 -  5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA
SUBFUNCAO : 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA : 0663 - SEGURANÇA PÚBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS
PROJETO/ATIVIDADE : 2524 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
NATUREZA DESPESA DETALHADA : 33903974 - FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS
PLANO INTERNO : 1404G - CAPACITACAO DO PILICIAL RODOVIARIO FEDERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

DESCRICAO                                          SALDO ATUAL
 DOTACAO INICIAL                                          0,00
 DOTACAO AUTORIZADA                                       0,00
 EMPENHOS EMITIDOS                                   15.063,68
 EMPENHO LIQUIDADO                                   15.063,68
 CRED EXEC POR INSCRICAO DE RP                            0,00

PAGAMENTOS DE HORA-AULA
ATIVIDADE TOTAL
TUTOR R$ 8.658,00

INSTRUTOR R$ 15.485,60
MONITOR R$ 1.092,00

                      AÇÃO 2816

                    No âmbito da 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal durante 
o  ano  de  2011  foram  realizados  pelo  Núcleo  de  Inteligência  18  (dezoito)  procedimentos 
operacionais de inteligência, com R$ 66.059,35 (sessenta e seis mil, cinquenta e nove reais e trinta e 
cinco centavos) para pagamento de diárias,  sendo obtidos resultados de prevenção e combate a 
crimes nas rodovias federais.

AÇÃO 8692
Educação para o trânsito.

No âmbito da 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal  não 
houveram atividades por falta de recursos.

AÇÃO 2B11
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

AÇÃO 2723
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Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

AÇÃO 86 A1
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.
AÇÃO 4641
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

AÇÃO 200C
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central..
No âmbito da 5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no ano de 2011 

não houve aquisição de veículos especiais e aeronaveis para policiamento da malha rodoviária desta 
regional.

AÇÃO 1D49
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

AÇÃO 200G-0001-NACIONAL
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

No âmbito da 5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no ano de 2011 
houve construção e ampliação de bases operacionais e unidades, no valor de R$ 3.220.024,08 (três 
milhões duzentos e vinte mil e vinte e quatro reais e oito centavos), na ampliação e reforma do 
Centro de Treinamento do Sudeste, estacionamento e em seu alojamento (obras em andamento com 
previsão de término para o mês de maio de 2012), planilha em anexo.

AÇÃO 200G-0052-GOIÁS
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.
AÇÃO 200G-0062-VITÓRIA
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.
AÇÃO 200G-0066-PI
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.
AÇÃO 200G-0068-PR
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.
AÇÃO 8698
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

No âmbito da 5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no ano de 2011 
foram emitidos empenhos no valor total de R$ 1.388.405,76 (um milhão trezentos e oitenta e oito 
mil quatrocentos e cinco reais e setenta e seis centavos) entre aquisição de material de consumo, 
despesas de custeio e investimentos. Segue tabela por classificação da ação e plano interno em 
anexo.
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AÇÃO 8623-0001-NACIONAL
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

No âmbito da 5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no ano de 2011 
não houve reformas de bases operacionais e unidades da Polícia Rodoviária Federal.

AÇÃO 2723
No âmbito da 5 Superintendência de Polícia Rodoviária Federal foram realizados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

     a)  A  quantidade  de  procedimentos  operacionais  realizados,  observados  nos 
Relatórios de Operações das Unidades Operacionais da 5ª SRPRF-RJ anexos .
            b) Recursos recebidos: De acordo com a informação recebida através do SIAFI, esta 
Superintendência recebeu e liquidou o Valor Total de R$ 461.737,83 (Quatrocentos e sessenta e 
um mil e setecentos e trinta e sete Reais e oitenta e três centavos) da Ação 2723, específicos para 
pagamento  de  Diárias  e  Passagens.  Outrossim,  informamos  que  a  Ação  2723  engloba  outras 
naturezas de Despesas de competência da Seção Administrativa e Financeira, como: Aquisição de 
Material;  Material  de  Consumo  para  abastecimento  da  Frota;  Manutenção  e  Conservação  de 
Máquinas, Equipamentos e Veículos; Aquisição de Uniformes; Material e Medicamentos para uso 
Veterinário;  Alimentos  para  animais;  Material  de  Expediente;  Combustíveis  e  Lubrificantes 
Automotivos para abastecimento da Frota; etc.
                  c) Informamos abaixo outros recursos recebidos para pagamento de Diárias e Passagens,  
provenientes de outras Ações, conforme informação recebida através do SIAFI. - Ação 8692 – 
Educação  de  Trânsito  para  usuários  das  Rodovias:  R$ 6.517,46  (Seis  mil  e  quinhentos  e 
dezessete  Reais  e  quarenta  e  seis  centavos),  Unidade Orçamentária  –  Departamento  de Polícia 
Rodoviária Federal;
                    - Ação 2346 – Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário: R$ 1.421,59 
(Um mil e quatrocentos e vinte e um Reais e cinquenta e nove centavos), Unidade Orçamentária –  
Agência Nacional  de Transportes  Terrestres  – ANTT; -  Ação 4017  – Exames Nacionais  de 
Habilidades  e  Competência:  R$ 3.078,36  (Três  mil  e  setenta  e  oito  Reais  e  trinta  e  seis 
centavos), Unidade Orçamentária – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP;
                    - Ação 20CI – Segurança para o V Jogos Mundiais Militares: R$ 58.191,28 
(Cinquenta e oito mil e cento e noventa e um Reais e vinte e oito centavos), Unidade Orçamentária 
– Ministério da Defesa.  Onde os recursos foram empregados: Os recursos foram utilizados para 
diversas operações envolvendo o combate ao crime, fiscalização de trânsito, escoltas e apoio à 
outros órgãos, conforme Ordens de Serviço e de Missões e Relatórios Operacionais (Anexos).
        Os resultados obtidos podem ser observados através do Relatório Operacional do 
Ano de 2011, com informações do ROD e dos Procedimentos de Fiscalização que envolvem, 
Veículos Fiscalizados, Pessoas Fiscalizadas e Testes de Etilômetro (Anexo).
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 SEÇÃO DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - SPF
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011 – 1ª PARTE
ORDENS DE SERVIÇO 2011
OPERAÇÃO GUARDIÃO
PERÍODO: 1ª etapa: de 10 a 15 de janeiro de 2011 – 8ª Delegacia PRF; 2ª etapa: de 16 a 22 de 
janeiro de 2011 – 10ª Delegacia PRF;
e 3ª etapa: de 23 a 29 de janeiro de 2011 – 9ª Delegacia PRF.
LOCAL: Trechos das 8ª, 9ª e 10ª Delegacias PRF.
OBJETIVO: Implementar reforço no policiamento e na fiscalização de trânsito e dos transportes de 
passageiros, cargas,  produtos perigosos e excesso de peso,  visando o aumento na percepção de 
segurança dos usuários que transitam nas BR's 040, 101, 116 e 393, bem como a redução do número 
de acidentes nas delegacias elencadas.
OPERAÇÃO GUARDIÃO - ADITAMENTO 01
PERÍODO: De 15 a 21 de janeiro de 2011.
LOCAL: Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Atuar no socorro e salvamento das vítimas das enchentes na Região Serrana do Estado 
do Rio de Janeiro.
OPERAÇÃO “CLASSE 10”
PERÍODO: De 14 a 18 de fevereiro de 2011.
LOCAL: Dar-se-á a parte teórica da operação nas dependências da Sede da 5ªSRPRF/RJ (dias 14 e 
15) e a fase prática (dias 16, 17 e 18) na BR 116, km 207, sentido decrescente, bem como na BR 
040, km 89, sentido decrescente.
OBJETIVO: Propiciar treinamento a Policiais Rodoviários Federais lotados na 5ª SRPRF na parte 
de fiscalização de transporte de produtos perigosos, dando-lhes, inicialmente, um aparato teórico a 
respeito da Legislação que rege o assunto, orientação no que tange ao correto preenchimento do 
Auto de Notificação (informações mínimas, tipificação, etc.), além de exemplificação quanto aos 
tipos  de infração mais  cometidos.  Realizar  Operação de Fiscalização de Transporte  de Produto 
Perigoso, buscando o aprimoramento prático dos temas abordados na parte teórica. Dar suporte de 
treinamento para os integrantes da Equipe de Radar no que tange a todo o trâmite processual dos 
processos atinentes a produtos perigosos. Orientar a referida Equipe, tendo por base o Manual de 
Procedimentos  Administrativo  nº  010/2010/CGO,  na  elaboração  dos  diversos  documentos 
necessários  ao  andamento  do  rito  processual.  Definir  parâmetros  para  atribuir  consistência  e 
regularidade aos Autos de Infração de Produtos Perigosos
OPERAÇÃO JOGO LIMPO
PERÍODO: Dia 07 de janeiro de 2011.
LOCAL: Trechos das 1ª (BR 040) e 6ª (BR 116) Delegacias PRF's.
OBJETIVO: Implementar reforço no policiamento e fiscalização nas BR's 040 e 116, com ênfase no 
combate à criminalidade, em especial ao contrabando e à prática de jogos de azar, realizados às 
margens das rodovias federais e em suas proximidades, aumentando a percepção de segurança dos 
usuários.
OPERAÇÃO DONATIVOS
PERÍODO: Período de 20 a 31 de janeiro de 2011.
LOCAL: Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO:  Atender  ao  contido  no  Memorando  nº  019/2011-GAB/5ªSRPRF-RJ,  convocando 
efetivo para coordenar a coleta e distribuição de donativos para os desabrigados da Região Serrana.
OPERAÇÃO ROMARIA CICLÍSTICA
PERÍODO: Dias 05 e 06 de fevereiro de 2011.
LOCAL: Rodovia Presidente Dutra – BR 116.
OBJETIVO: Apoio à  9ª  Edição da  Romaria  Ciclística  à  Basílica  de Nossa Senhora Aparecida, 
conforme solicitação contida no Ofício Setrans / SET Nº 033/2011, da Secretaria de Transporte do 
Estado do Rio de Janeiro.
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OPERAÇÃO RETOMADA
PERÍODO: Dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2011.
LOCAL: Comunidade de São Carlos e adjacências, bairro do Estácio, Rio de Janeiro, e nas BR 116 
- Rio-Magé e BR 101 - Ponte
Rio-Niterói.
OBJETIVO:  Apoiar  Secretaria  de  Segurança  Pública  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  durante  a 
retomada de território para implantação de Unidade de Polícia Pacificadora – UPP, conforme Ofício 
604/0001/2011-SESEG. Agregar as patrulhas da PRF às da Polícia Militar, para realizar a retomada 
do território na comunidade de São Carlos e adjacências, bairro do Estácio, Rio de Janeiro, bem 
como reforçar o policiamento nas BR 116 Rio-Magé e BR 101 Ponte Rio-Niterói.
OPERAÇÃO PRÉ CARNAVAL CAMPOS DOS GOYTACAZES
PERÍODO: Das 15:00h do dia 16/02/2011 (Deslocamento) às 12:00h do dia 19/02/2011.
LOCAL: Trechos da 10ª Del.PRF = BR 101, Km 78 - Campos dos Goytacazes e BR 356, Km 50 – 
Itaperuna.
OBJETIVO: Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do 
Convênio 004/2006 entre o
Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
Operação PRÉ CARNAVAL
CAMPOS  DOS  GOYTACAZES  de  Fiscalização  do  Transporte  Rodoviário  de  Cargas  e 
Interestadual de Passageiros foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização dos veículos 
que realizam estes tipos de transporte na Região de Campos dos Goytacazes, tendo em vista o início 
do  ano  letivo  nas  faculdades  da  região,  e  a  proximidade  do  Carnaval  onde  há  um  aumento 
considerável do transporte clandestino, aumentando assim a sensação de segurança, não só quanto à 
criminalidade  mas  principalmente  quanto  aos  requisitos  necessários  para  que  o  transporte  seja 
realizado por empresas que atendam aos requisitos básicos estabelecidos pela ANTT.
OPERAÇÃO PLANEJAMENTO 2011
PERÍODO: Dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2011.
LOCAL: Sede da 5ª SRPRF-RJ.
OBJETIVO: Consolidar o Planejamento Operacional das Delegacias da 5ª SRPRF-RJ bem como, 
uniformizar  os  procedimentos  com vistas  a  atender  as  metas  do DPRF propostas  para  referida 
Superintendência.
OPERAÇÃO JOGO LIMPO II
PERÍODO: Dia 16 de fevereiro de 2011.
LOCAL: Trechos das BR's 101, 493 e 465.
OBJETIVO: Implementar reforço no policiamento e fiscalização nas BRs 101, 493 e 465, com 
ênfase no combate à criminalidade, em especial ao contrabando e à prática de jogos de azar, 
realizados às margens das rodovias federais e em suas proximidades, aumentando a percepção de 
segurança dos usuários.
OPERAÇÃO CARNAVAL 2011
PERÍODO: De 04 a 13 de março de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado de Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do Estado de 
Rio de Janeiro, principalmente nos trechos que apontam maior demanda neste período, visando 
garantir a fluidez do trânsito, a regularidade do transporte coletivo interestadual de passageiros, em 
virtude do acréscimo do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de Carnaval, bem 
como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão durante este período.
OPERAÇÃO FOLIÃO NORTE
PERÍODO: De 03 a 06 de março de 2011.
LOCAL: Trechos da 10ª Del.PRF = BR 101, Km 78 - Campos dos Goytacazes e BR 356, Km 50 – 
Itaperuna.
OBJETIVO: Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do 
Convênio 004/2006 entre o
Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
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Operação Folião Norte de Fiscalização do Transporte Rodoviário de Cargas e principalmente o 
Interestadual de Passageiros foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização dos veículos 
que realizam estes tipos de serviços na Região Norte Fluminense, aumentando a sensação de 
segurança, não só quanto à criminalidade mas principalmente quanto aos requisitos necessários para 
que o transporte seja realizado por empresas que atendam os requisitos básicos estabelecidos pela 
ANTT.
OPERAÇÃO DUAS RODAS - I
PERÍODO: Das 16h às 18h nos dias 11 e 15/03/2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado de Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do Estado de 
Rio de Janeiro, buscando fiscalizar veículos de duas rodas que trafegam no Estado, considerando 
que vários destes veículos causam grande número de feridos e mortos nas rodovias federais por 
imprudência,  imperícia e pelas péssimas condições de trafegabilidade dos mesmos e ainda com 
vistas  a  reduzir  o  número  de  crimes  onde  são  utilizadas  motocicletas,  aumentando  assim  a 
percepção de segurança dos cidadãos que trafegam pelas rodovias.
OPERAÇÃO “ CLASSE DE RISCO”
PERÍODO: De 28 de março a 01 de abril de 2011.
LOCAL: Sede da 5ªSRPRF/RJ.
OBJETIVO: Atualizar os membros da Comissão Regional de Processamento de Autos de Infração 
de Produtos Perigosos no que tange a todo trâmite processual dos processos atinentes a produtos 
perigosos. Orientar a referida Comissão, tendo por base o Manual de Procedimentos Administrativo 
nº  010/2010/CGO,  na  elaboração  dos  diversos  documentos  necessários  ao  andamento  do  rito 
processual. Definir parâmetros para atribuir consistência e regularidade aos Autos de Infração de 
Produtos Perigosos. Estabelecer critérios de organização no que se refere a prazos entre as etapas 
definidas no MPA 010/2010. Analisar requisitos mínimos necessários à subsistência dos Autos de 
Infração de Produtos Perigosos, com especial atenção ao campo "OBSERVAÇÕES" e atualização 
sobre a legislação relativa ao assunto.
OPERAÇÃO FALKLANDS
PERÍODO: Dias 21 e 22 de março de 2010.
LOCAL: Cidade de Macaé / RJ.
OBJETIVO:  Combater  à  criminalidade  em comunidades  localizadas  na  Cidade  de  Macaé,  em 
Operação conjunta com as Polícias Federal, Civil e Militar, bem como com o Exército Brasileiro, 
aumentando a sensação de segurança da população local.
OPERAÇÃO APOIO À 3ª DELEGACIA
PERÍODO: À partir do dia 26 de março de 2010, até a transferência definitiva dos policiais.
LOCAL: Circunscrição da 3ª Del.PRF
OBJETIVO: Indicar nomes dos policiais para comporem a Escala de Serviço da 3ª Delegacia, à 
critério do Chefe local.
OPERAÇÃO MÃO FORTE
PERÍODO: Das 17:00h do dia 31 de março às 06:00h do dia 08 de abril de 2011.
LOCAL: Trecho da 7ª Del.PRF, BR 393, Km 275 - Barra do Piraí e Trecho da 9ª Del.PRF, BR 116, 
Km 319 – Itatiaia.
OBJETIVO: Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do 
Convênio 004/2006 entre o
Departamento de Policia  Rodoviária  Federal  e  a  Agência Nacional  de Transportes  Terrestres,  a 
Operação  Mão  Forte  de  Fiscalização  do  Transporte  Rodoviário  de  Cargas,  Interestadual  de 
Passageiros e Combate à Criminalidade foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização 
dos veículos que circulam no Sul Fluminense, aumentando a sensação de segurança nesta Região.
OPERAÇÃO DUAS RODAS - II
PERÍODO: Dias 30 de março e 01, 05, 09, 14 e 19 de abril de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado de Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do Estado de 
Rio de Janeiro, buscando fiscalizar veículos de duas rodas que trafegam no Estado, considerando 
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que vários destes veículos causam grande número de feridos e mortos nas rodovias federais por 
imprudência,  imperícia e pelas péssimas condições de trafegabilidade dos mesmos e ainda com 
vistas  a  reduzir  o  número  de  crimes  onde  são  utilizadas  motocicletas,  aumentando  assim  a 
percepção de segurança dos cidadãos que trafegam pelas rodovias.
OPERAÇÃO ROTA DE FUGA
PERÍODO: De 07 a 22 de abril de 2011.
LOCAL: Trecho da 3ª Del.PRF – BR 101.
OBJETIVO: Garantir a fluidez e a segurança do trânsito, combater a criminalidade, promover a 
fiscalização e o atendimento a acidentes de trânsito, devido a redução do efetivo da 3ª Delegacia por 
força de decisão judicial, aliada à importância estratégica da região para o estado do Rio de Janeiro.
OPERAÇÃO “FREQUÊNCIA LIVRE”
PERÍODO: Dia 07 de abril de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO:  Realizar  levantamento  referente  à  utilização  clandestina  do  sistema  de 
telecomunicações, com o objetivo de realizar operações de combate a esta prática delituosa.
OPERAÇÃO SEMANA SANTA 2011
PERÍODO: De 0h de 20 de abril às 24 h de 24 de abril de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do Estado de 
Rio de Janeiro,  principalmente nos trechos que apontam maior demanda neste período, visando 
garantir a fluidez do trânsito, a regularidade do transporte coletivo interestadual de passageiros, em 
virtude do acréscimo do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de Tiradentes e 
Páscoa, bem como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão durante este 
período.
OPERAÇÃO FEM 2011
PERÍODO: De 26 de abril a 01de maio de 2011.
LOCAL: Cidade do Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Convocar Policias com curso de Batedor PRF para atuarem durante a conferencia 
latino-americano do Fórum Econômico Mundial em apoio à Casa Civil do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro conforme ofício nº 113/11.
OPERAÇÃO BOULEVARD
PERÍODO: Dia 29 de abril de 2011.
LOCAL: Trecho da 10ª Del.PRF – BR 101 - Campos dos Goytacazes / RJ.
OBJETIVO: Apoio à Inauguração do Shopping Boulevard, conforme solicitação contida no Ofício 
nº 045/2011/GAB/ESO, da Procuradoria da República no Município de Campos dos Goytacazes / 
RJ.
OPERAÇÃO CARTA MARCADA
PERÍODO: De 02 a 04 de maio de 2011.
LOCAL: Trechos das 4ª SRPRF/MG e 6ª SRPRF/SP.
OBJETIVO: Atender convocação da CGO/DPRF OS 028/2011 – CGO. Solicitação do Ministério 
Público do Estado de São Paulo para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão 
no âmbito da 4ª SRPRF/MG e 6ª SRPRF/SP.
OPERAÇÃO “TREINAMENTO ANTT”
PERÍODO: De 03 a 07 de maio de 2011.
LOCAL: Treinamento Teórico: Sede da URRJ/ANTT, Av. Marechal Câmara, 160 – 11º Andar – 
Castelo – Rio de Janeiro / RJ.
Treinamento Prático: BR 040, Km 082 (Posto PRF Quitandinha) e Km 022 (Posto PRF Moura 
Brasil).
OBJETIVO: Atender ao convite contido no Ofício nº 030/2011-COFIS/URRJ/ANTT, 
disponibilizando 06 servidores PRF's para participação no treinamento teórico na Sede da URRJ / 
ANTT, e no treinamento prático na BR 040. Atualizar os Policiais Rodoviários Federais 
participantes na legislação pertinente à fiscalização do Transporte de Passageiros e de Cargas.
OPERAÇÃO DE APOIO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E 
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EMPREGO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.
PERÍODO: Dias 09 e 10 de maio de 2011.
LOCAL: Município de Santo Antônio de Pádua/RJ.
OBJETIVO: Apoiar a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado do Rio de 
Janeiro em Ação Fiscal a ser realizada no Município de Santo Antônio de Pádua/RJ, com vistas à 
garantia da integridade física dos auditores fiscais que participarão da mesma, conforme solicitação 
contida no Ofício/GS/SRTE/RJ nº 12/2011.
OPERAÇÃO “ENERGIA”
PERÍODO: Dias 20 e 21 de maio de 2011.
LOCAL: BR 101-Norte – Trecho da 3ª Del.PRF.
OBJETIVO: Necessidade de oferecer aos participantes da "Corrida dos 12 Km" segurança durante 
o percurso entre a Usina Nuclear e o bairro de Mambucabinha Histórica, atuando no controle do 
trânsito da rodovia durante a realização do evento. Proporcionar, em conjunto com a equipe da 3ª 
delegacia, segurança aos participantes do evento, bem como assegurar a fluidez e a segurança do 
trânsito no local.
OPERAÇÃO CONVOCAÇÃO DE POLICIAL
PERÍODO: Das 08:00h do dia 30/05/2011 às 17:00h do dia 03/06/2011. (Aditamento 01 prorroga 
até o dia 10/06/11)
LOCAL: Sede da 5ª SRPRF-RJ.
OBJETIVO: Convocar o Policial Rodoviário Federal RONY GONÇALVES BATISTA, matrícula nº 
1.534.929, para “Analisar, separar e tramitar para DFT/CGO e/ou ANTT, processos referentes ao 
Convênio 004/2006 entre o Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, de Autos de Infração extraídos nesta Regional, assim como as Defesas 
Apresentadas destes.”
OPERAÇÃO “FREQUÊNCIA LIVRE” II
PERÍODO: Dia 03 de junho de 2011.
LOCAL: BR 116 - Área da 6ª Del.PRF.
OBJETIVO:  Combater  o  transporte  alternativo  de  passageiros  que  utiliza  clandestinamente 
comunicação  de  radiofrequência  para  monitoramento  dos  aparelhos  de  fiscalização  do  Estado 
(Polícia  Rodoviária  Federal,  Polícia  Militar,  DETRO,  Guarda  Municipal),  visando  burlar  as 
fiscalizações. A citada conduta é tipificada como crime nos artigos 183 e 184, parágrafo único da 
Lei 9.472 de 16 de julho de 1997. Fiscalizar veículos de transporte de passageiros, verificando se os 
mesmos  apresentam  a  documentação  correta  e,  no  caso  de  presença  de  equipamentos  de 
radiofrequência, se eles possuem a autorização específica da ANATEL.
OPERAÇÃO PORTO SEGURO II
PERÍODO: Dia 08 de junho de 2011.
LOCAL: Trecho da 3ª Del.PRF, BR 101 – Km 395 – Itaguaí / RJ.
OBJETIVO: Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do 
Convênio 004/2006 entre o
Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
Operação Porto Seguro de Fiscalização do Transporte Interestadual de Passageiros, e 
principalmente do Rodoviário de Cargas foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização 
dos veículos que realizam estes tipos de transporte na Região da Costa Verde.
OPERAÇÃO URBANO IV
PERÍODO: 1ª ETAPA: De 22 a 23 de junho de 2011. / 2ª ETAPA: De 26 a 27 de junho de 2011.
LOCAL: 1ª ETAPA: BR 116 – Km 259, Volta Redonda – RJ / 2ª ETAPA: BR 116 – Km 259, Volta 
Redonda e BR 116 – Km 207, Seropédica.
OBJETIVO: Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do 
Convênio 004/2006 entre o
Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
Operação Urbano IV de Fiscalização do Transporte Interestadual de Passageiros foi planejada com 
o objetivo de recrudescer a fiscalização dos veículos que realizam este tipo de transporte na Região 
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Sul Fluminense, em decorrência do feriado de Corpus Christi, onde há um aumento no volume de 
ônibus com destino ao Santuário de Aparecida do Norte, aumentando a sensação de segurança, não 
só quanto à criminalidade mas principalmente quanto aos requisitos necessários para que o 
transporte seja realizado por empresas cadastradas junto à ANTT.
OPERAÇÃO APOIO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E 
EMPREGO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
PERÍODO: A operação será realizada nos dias 06 e 10 de junho de 2011.
LOCAL: Campos dos Goytacazes / RJ.
OBJETIVO: Apoiar a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado do Rio de 
Janeiro em Ação Fiscal a ser realizada no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, com vistas à 
garantia da integridade física dos auditores fiscais que participarão da mesma.
OPERAÇÃO APOIO À 3ª DELEGACIA
PERÍODO: De 30 de junho a 05 de julho de 2011.
LOCAL: Itaguaí / RJ.
OBJETIVO: Reforço no policiamento e fiscalização no trecho da 3ª Delegacia PRF, em razão da 
realização da 18ª Expo Itaguaí, com expectativa de público de 80 (oitenta ) mil pessoas. Garantir a 
fluidez e o respeito às normas de trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança dos 
cidadãos que trafegarão nas rodovias federais no trecho da 3ª Delegacia PRF, em razão do grande 
fluxo de pessoas e veículos nas imediações do evento.
OPERAÇÃO ESCOLTA DE CARGA RADIOATIVA DE MONAZITA
PERÍODO: A escolta será realizada nos dias 15 e 17 de junho de 2011, devendo os policiais 
convocados se apresentarem em Buena/ RJ nos dias 14 e 16 de junho de 2011, respectivamente.
LOCAL: De Buena (2º Distrito de São Francisco de Itabapoana / RJ) até o Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Realizar a Escolta da Carga Radioativa de Monazita de Buena/RJ até o Terminal de 
Carga da Empresa Tranziran, zelando pelo controle e fluidez do tráfego e pela segurança no 
transporte rodoviário deste combustível nuclear.
OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI 2011
PERÍODO: De 00h00 do dia 22 de junho de 2011 a 24h00 do dia 26 de junho de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Reforçar o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais do Estado do Rio de 
Janeiro, em virtude do acréscimo do fluxo de pessoas e veículos em razão do Feriado de Corpus 
Christi, garantindo a fluidez do trânsito e o respeito às normas, bem como o aumento da percepção 
de segurança dos cidadãos que trafegarão nas rodovias durante este período.
OPERAÇÃO TRANSPORTE DA 18ª RECARGA
PERÍODO: As viagens de Transporte da 18ª Recarga de elementos combustíveis, serão realizadas 
nas datas de 17/06, 21/06, 28/06, 01/07 e 05/07/2011.
LOCAL: Origem a Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) em Engenheiro Passos e Destino a Praia 
de Itaorna – Angra dos Reis / RJ.
OBJETIVO: Realização das Escoltas das viagens com os elementos combustíveis da décima oitava 
recarga de Angra 1, tendo como origem a Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) em Engenheiro 
Passos e destino a Praia de Itaorna – Angra dos Reis / RJ, conforme solicitação contida no Fax 
GCN.T-056.11 da Eletrobrás/Eletronuclear de 08 de junho de 2011, zelando pelo controle e fluidez 
do tráfego e pela segurança no transporte rodoviário deste combustível nuclear.
OPERAÇÃO EM CONJUNTO COM A ANTT EM ITAPERUNA
PERÍODO: Dias 20, 21 E 22/06/2011.
LOCAL: Trecho da 10ª Del.PRF - BR 356, Km 02 - Itaperuna / RJ.
OBJETIVO: Apoiar e dar segurança às equipes da ANTT que atuarão na cidade de Itaperuna entre 
os dias 20 e 22 de junho de 2011, a fim de coibir e inibir o transporte irregular ou clandestino de 
passageiros nesta região, onde serão realizados eventuais procedimentos de transbordo visando 
garantir a efetividade da operação.
OPERAÇÃO APOIO À DPF - MACAÉ / RJ
PERÍODO: Dias 28 e 29 de junho de 2011.
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LOCAL: Município de Macaé / RJ.
OBJETIVO: Apoio à DPF - Macaé / RJ, conforme solicitação contida no Ofício nº 1667/2011-
DPF/MCE/RJ, da Delegacia de Polícia Federal em Macaé / RJ. Disponibilizar o efetivo solicitado 
para participação na operação policial a ser realizada na Delegacia de Polícia Federal em Macaé / 
RJ, estendendo a participação do apoio até o dia 29 de junho de 2011, para complementação da 
missão.
OPERAÇÃO 5º JOGOS MUNDIAIS MILITARES - RJ
PERÍODO: De 04 a 29 de julho de 2011.
LOCAL: Região Metropolitana e nas Divisas do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Realizar as atividades determinadas no Plano de Ações de Segurança – DPRF, 
conforme a Ordem de Serviço nº 003/2011-DG, atendendo solicitação do Comando Militar do Leste 
– EB/MD, de apoio operacional às ações de segurança para realização dos 5º Jogos Mundiais 
Militares, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro / RJ.
Promover ações de prevenção, repressão, inteligência, articulação e mobilização, incrementando o 
policiamento e a fiscalização na Região Metropolitana e nas Divisas do Estado do Rio de Janeiro.
Garantir a fluidez e a segurança do trânsito, no âmbito da rodovias federais, para os usuários, 
participantes e o público do evento.
Realizar Escolta e Batedor de Delegações e Autoridades, de acordo com o planejamento específico.
OPERAÇÃO APOIO À SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
PERÍODO: Dia 07 de julho de 2011.
LOCAL: Região Metropolitana do Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Desenvolvimento da Operação Apoio à Secretaria de Direitos Humanos, conforme 
solicitação contida no Ofício nº 614/2011-SNPDCA/SDH/PR, da Subsecretaria Nacional de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Disponibilizar a escolta policial necessária para o deslocamento de adolescente protegido pelo 
PPCAAM e parte do núcleo familiar para local seguro e deslocamento da genitora para o local onde 
se dará o velório e sepultamento do filho JUAN e posterior retirada e escolta da mesma para o 
aeroporto no intuito de uma ação conjunta com a Polícia Federal proceder ao embarque 
diferenciado para local seguro.
OPERAÇÃO TOUR DO RIO 2011
PERÍODO: De 27 à 31 de julho de 2011.
LOCAL: Dia 27/07 – Rio de Janeiro x Angra dos Reis x Volta Redonda / Dia 28/07 – Volta 
Redonda x Três Rios / Dia 29/07 – Três Rios x Teresópolis / Dia 30/07 – Teresópolis x Rio das 
Ostras / Dia 31/07 – Rio das Ostras X Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Acompanhar e garantir a segurança por todo o percurso do evento, em conjunto com 
Equipe de Batedores da PMERJ, dos competidores e membros da organização, bem como, a 
segurança dos demais usuários das rodovias nos trechos envolvidos.
OPERAÇÃO “SORTEIO COPA 2014”
PERÍODO: De 24 a 31 de julho de 2011.
LOCAL: Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Apoiar as ações de segurança pública durante a realização do sorteio de qualificação 
para COPA 2014 e eventos previstos para os representantes do Comitê Executivo FIFA e 
dignatários.
OPERAÇÃO ELEIÇÃO SUPLEMENTAR
PERÍODO: Dia 31 de julho de 2011.
LOCAL: Município de Magé / RJ.
OBJETIVO: Reforçar o policiamento no Município de Magé, Trecho da 4ª Del.PRF, devido a 
realização da Eleição Suplementar Direta para os mandatos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito no 
Município de Magé / RJ, conforme solicitação do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE-RJ.
OPERAÇÃO APOIO À 6ª DEL.PRF - 3º EDIÇÃO DO RODEIO MERITI
PERÍODO: Dias 17, 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2011.
LOCAL: São João de Meriti / RJ.
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OBJETIVO: Reforço no policiamento e fiscalização no trecho da 6ª Delegacia PRF, em razão da 
realização da 3º Edição do Rodeio
Meriti, com expectativa de público de 500 (quinhentas) mil pessoas nos cinco dias do evento, 
conforme Memorando nº 407/2011-6ª
Delegacia/Piraí-RJ.
Garantir a fluidez e o respeito às normas de trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança 
dos cidadãos que trafegarão nas rodovias federais no trecho da 6ª Delegacia PRF, em razão do 
grande fluxo de pessoas e veículos nas imediações do evento.
OPERAÇÃO TRANSPORTE SEGURO – INB
PERÍODO: Dia 17 de agosto de 2011.
LOCAL: Do Armazém da Empresa Tranziran localizado na Penha, Rio de Janeiro / RJ, para o Porto 
do Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Realização de Escolta do Transporte Rodoviário de 300 toneladas de MONAZITA, 
carga radioativa, do Armazém da Empresa Tranziran localizado na Penha, Rio de Janeiro / RJ, para 
o Porto do Rio de Janeiro, conforme solicitação das Industrias
Nucleares do Brasil – INB contida no Plano de Proteção Física 003/10.
OPERAÇÃO ROTA DE FUGA 2
PERÍODO: De 29/08/2011 à 02/09/2011.
LOCAL: Área da 3ª Del.PRF – BR 101-Sul
OBJETIVO: Garantir a fluidez e a segurança do trânsito, combater a criminalidade e 
Operacionalizar o PEC PRF 2011, devido a redução do efetivo da 3ª Delegacia por força de decisão 
judicial, aliada à importância estratégica da região para o estado do Rio de Janeiro e o Simulado de 
Emergência Nuclear.
OPERAÇÃO APOIO OSTENSIVO À COINT
PERÍODO: De 24 a 28 de agosto de 2011.
LOCAL: Do Hotel Transamérica (Av. Gastão Senges, nº 317, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro) para 
o Hotel Vale Real (BR 040, Km 063 – Petrópolis).
OBJETIVO: Desenvolvimento da Operação Apoio Ostensivo à COINT, devido ao Encontro de 
Superintendentes que ocorrerá na Cidade de Petrópolis / RJ.
Disponibilizar a escolta policial necessária para o deslocamento dos Superintendentes Regionais, do 
Hotel Transamérica (Av. Gastão Senges, nº 317, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro) para o Hotel Vale 
Real (BR 040, Km 063 – Petrópolis).
OPERAÇÃO PEC ANGRA 2011
PERÍODO: De 30 de agosto a 01 de setembro de 2011.
LOCAL: Rodovia Governador Mário Covas – BR 101-Sul
OBJETIVO: Implementar o reforço do policiamento e da fiscalização na Rodovia Governador 
Mário Covas – BR 101-Sul, visando atender as demandas da segurança do trânsito e o 
desenvolvimento da execução do Planejamento de Resposta a Emergência Nuclear de Angra do 
Reis / RJ, nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2011.
A ação deverá focar na fiscalização de trânsito e de transporte e no patrulhamento ostensivo visando 
a redução de acidentes, na prevenção e repressão às infrações de trânsito, transporte irregular e à 
criminalidade, bem como no auxílio e no atendimento aos usuários.
Guarnecer os principais acessos a região onde estão instaladas as Usinas Nucleares, fiscalizando os 
veículos e usuários que trafegam pela BR 101-Sul e, principalmente, aqueles que estiverem 
deslocando para as áreas próximas as Usinas Nucleares.
Intervir como força reativa em caso de manifestações que comprometam a fluidez do trânsito 
naquela região que será impactada pela movimentação das forças que compõem o Plano para 
Emergências Nucleares.
OPERAÇÃO MEIA MARATONA FAZ UM 21
PERÍODO: De 27 a 28 de agosto de 2011.
LOCAL: BR 101-Sul, nas proximidades do Posto PRF de Paraty / RJ.
OBJETIVO: Acompanhar e garantir a segurança dos competidores e membros da organização do 
evento Meia Maratona Faz um 21, em prova que percorrerá uma distância de 04 (quatro) 
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quilômetros na BR 101, nas proximidades do Posto PRF de Paraty / RJ, bem como, a segurança dos 
demais usuários da rodovia no trecho envolvido.
OPERAÇÃO FESTA DE NAZARÉ
PERÍODO: Dia 01 de setembro de 2011.
LOCAL: Do início da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio x Niterói – BR 101) até o Pedágio 
da Via Lagos – Rio Bonito.
OBJETIVO: Acompanhar e garantir a segurança do Comboio com a Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora de Nazaré, do início da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio x Niterói – BR 101) até 
o Pedágio da Via Lagos – Rio Bonito, bem como, a segurança dos demais usuários da rodovia no 
trecho envolvido.
OPERAÇÃO ENEM 2011
PERÍODO: De 22 a 23 de setembro de 2011 e de 03 a 04 de outubro de 2011 (Aditamento 02).
LOCAL: Do 4º BIL (Batalhão de Infantaria e Leve do EB – Osasco/SP) até o 15º RC MEC 
(Regimento de Cavalaria Mecanizada - Deodoro, Rio de Janeiro/RJ). De Deodoro até a AMAN 
(Resende/RJ). De Niterói / RJ até Campos dos Goytacazes / RJ.
OBJETIVO: Realizar escolta dos veículos que transportarão os cadernos de provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio – ENEM
2011, a serem movimentados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, conforme 
Termo de Cooperação, firmado entre o DPRF e o INEP, objeto do Processo nº 
08.650.001.021/2011-61.
Implementar ações que visem a proporcionar segurança aos veículos que realizarão o transporte, 
coibindo quaisquer práticas que atentem contra a integridade dos malotes contendo as provas 
durante o transporte rodoviário.
OPERAÇÃO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2011
PERÍODO: Dia 07 de setembro de 2011.
LOCAL: Centro da Cidade do Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Participação da 5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal do Estado do Rio 
de Janeiro no Desfile Cívico de 07 de setembro no ano de 2011, na cidade do Rio de Janeiro.
OPERAÇÃO PROJETO CONTROLE ESTATÍSTICO – FASE II
PERÍODO: De 13 a 16 de setembro de 2011.
LOCAL: Auditório da Sede da 5ªSRPRF/RJ – Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Promover as ações de padronização dos procedimentos e levantamentos estatísticos 
para um melhor planejamento das atividades operacionais da PRF.
Receber e garantir todo o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades das equipes da 
CGO.
Convocação dos servidores para participação na Instrução de utilização do Sistema de Informações 
Gerenciais (SIGER).
OPERAÇÃO APOIO À DPF - MACAÉ / RJ
PERÍODO: Dia 05 de setembro de 2011.
LOCAL: Macaé / RJ.
OBJETIVO: Desenvolvimento da Operação Apoio à DPF - Macaé / RJ, conforme solicitação 
contida no Ofício nº 202/2011-
DPF/MCE/RJ, da Delegacia de Polícia Federal em Macaé / RJ.
Disponibilizar o efetivo solicitado para participação na operação policial a ser realizada na 
Delegacia de Polícia Federal em Macaé /
RJ, no dia 05 de setembro de 2011.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011
PERÍODO: De 10 de setembro 12 de outubro de 2011.
LOCAL: Estado do Mato Grosso do Sul – MS.
OBJETIVO: Reforçar o policiamento nas rodovias federais das regiões de fronteira, mais 
especificamente no Estado do Mato Grosso do Sul – MS.
Proporcionar sensação de segurança aos condutores que transitam pela região de fronteira.
Atuar em ações de fiscalização, repressão e inteligência na região de fronteira no Estado do Mato 
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Grosso do Sul – MS, integrando esforços com os demais órgãos de enfrentamento (DPRF, DPF, 
RFB, FNSP, FFAA), no intuito de conter o fluxo de entrada de mercadorias ilegais no País.
Dificultar as atividades das organizações criminosas, inviabilizando a entrega das mercadorias no 
seu destinatário final, gerando assim instabilidade no mercado informal, para causar prejuízo a toda 
cadeia envolvida.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 01
PERÍODO: De 15 de setembro a 15 de outubro de 2011.
LOCAL: Porto Velho / RO.
OBJETIVO: Convoca o PRF ROGÉRIO OLIVEIRA DE ANDRADE, matrícula nº 1.373.320, para 
emprego na Operação Sentinela
2011, conforme Aditamento 15 à Ordem de Serviço nº 049/2011-CGO.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 02
PERÍODO: De 10 de outubro a 11 de novembro de 2011.
LOCAL: Guaíra / PR.
OBJETIVO: Reforçar o policiamento nas rodovias federais das regiões de fronteira, mais 
especificamente no Estado do Paraná / PR.
Proporcionar sensação de segurança aos condutores que transitam pela região de fronteira.
Atuar em ações de fiscalização, repressão e inteligência na região de fronteira no Estado do Paraná / 
PR, integrando esforços com os demais órgãos de enfrentamento (DPRF, DPF, RFB, FNSP, FFAA), 
no intuito de conter o fluxo de entrada de mercadorias ilegais no País.
Dificultar as atividades das organizações criminosas, inviabilizando a entrega das mercadorias no 
seu destinatário final, gerando assim instabilidade no mercado informal, para causar prejuízo a toda 
cadeia envolvida.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 04
PERÍODO: Corumbá / MS de 13 a 17/10/2011. / Campo Grande / MS de 10 a 16/10/2011. / 
Guaíra / PR de 17/10 a 11/11/2011.
LOCAL: Corumbá / MS, Campo Grande / MS e Guaíra / PR.
OBJETIVO: Estender o período das atividades operacionais do efetivo convocado para a Operação 
Sentinela no Estado do Mato Grosso do Sul conforme item 4.2 da OS nº 055/2011-SPF.
Alterar o destino e o cronograma da Equipe desta Regional relacionada para participar da Operação 
Sentinela, conforme item 4.2 do Aditamento 02 à OS nº 055/2011-SPF.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 05
PERÍODO: Campo Grande / MS de 11 a 17/10/2011. / Campo Grande / MS de 10 a 16/10/2011. / 
Guaíra / PR de 17/10 a 11/11/2011.
LOCAL: Campo Grande / MS e Guaíra / PR de 17/10 a 11/11/2011.
OBJETIVO: Estender o período das atividades operacionais do efetivo convocado para a Operação 
Sentinela no Estado do Mato Grosso do Sul conforme item 4.2 da OS nº 055/2011-SPF, alterando o 
local de destino do efetivo, conforme discriminado no item
3.2.2 do Aditamento 10 da OS 049/2011-CGO.
Alterar o destino e o cronograma da Equipe desta Regional relacionada para participar da Operação 
Sentinela, conforme item 4.2 do Aditamento 02 à OS nº 055/2011-SPF.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 06
PERÍODO: De 30 de outubro a 05 de novembro de 2011.
LOCAL: Foz do Iguaçu - PR
OBJETIVO: Convoca o Chefe do Núcleo de Operações Especiais da 5ª SR PRF/RJ, para reunião de 
planejamento operacional e emprego de efetivo na Operação Sentinela, conforme Aditamento 23 à 
Ordem de Serviço nº 049/2011-CGO.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 08
PERÍODO: Nova Mutum / RO: De 17/11/2011 a 08/12/2011 e Dourados / MS: De 17/11/2011 a 
09/12/2011.
LOCAL: Nova Mutum – RO e Dourados – MS.
OBJETIVO: Dá continuidade as ações desencadeadas em conformidade com o Decreto nº 7.496/11, 
convocando policiais rodoviários federais lotados na 5ª SRPRF-RJ para renovação mensal do 
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efetivo móvel que atua na região fronteiriça, conforme Aditamento 40 à Ordem de Serviço nº 
049/2011-CGO.
Reforçar o policiamento nas rodovias federais das regiões de fronteira, mais especificamente nos 
Estados de Rondônia e do Mato Grosso do Sul.
Proporcionar sensação de segurança aos condutores que transitam pela região de fronteira.
Atuar em ações de fiscalização, repressão e inteligência na região de fronteira nos Estado de 
Rondônia e do Mato Grosso do Sul, integrando esforços com os demais órgãos de enfrentamento 
(DPRF, DPF, RFB, FNSP, FFAA), no intuito de conter o fluxo de entrada de mercadorias ilegais no 
País.
Dificultar as atividades das organizações criminosas, inviabilizando a entrega das mercadorias no 
seu destinatário final, gerando assim instabilidade no mercado informal, para causar prejuízo a toda 
cadeia envolvida.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 09
PERÍODO: De 23 de novembro à 22 de dezembro de 2011.
LOCAL: Cascavel / PR.
OBJETIVO: Dá continuidade as ações desencadeadas em conformidade com o Decreto nº 7.496/11, 
prorrogando a convocação do
servidor Leonardo Magalhães Machado e do K9 Aika, pertencente ao GOC-RJ, que deverá 
permanecer na região de Cascavel,
conforme Aditamento 42 à Ordem de Serviço nº 049/2011-CGO.
Reforçar o policiamento nas rodovias federais das regiões de fronteira, mais especificamente no 
Estado do Paraná.
Proporcionar sensação de segurança aos condutores que transitam pela região de fronteira.
Atuar em ações de fiscalização, repressão e inteligência na região de fronteira no Estado do Paraná, 
integrando esforços com os
demais órgãos de enfrentamento (DPRF, DPF, RFB, FNSP, FFAA), no intuito de conter o fluxo de 
entrada de mercadorias ilegais no
País.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 10
PERÍODO: De 07 a 28 de dezembro de 2011.
LOCAL: Corumbá / MS.
OBJETIVO: Convocar efetivo para dar continuidade as ações previstas na Ordem de Serviço nº 
049/2011-CGO e Decreto nº
7.496/11.
Aumentar o efetivo e a presença da PRF na fronteira, mais especificamente na cidade de Corumbá / 
MS.
OPERAÇÃO SENTINELA 2011 - ADITAMENTO 11
PERÍODO: De 05 a 20 de dezembro de 2011.
LOCAL: Campo Grande – MS.
OBJETIVO: Dá continuidade as ações desencadeadas em conformidade com o Decreto nº 7.496/11, 
convocando policiais
rodoviários federais lotados na 5ª SRPRF-RJ para renovação mensal do efetivo móvel que atua na 
região fronteiriça, em
atendimento à Ordem de Serviço nº 049/2011-CGO.
Reforçar o policiamento nas rodovias federais das regiões de fronteira, mais especificamente nos 
Estados de Rondônia e do Mato
Grosso do Sul.
Proporcionar sensação de segurança aos condutores que transitam pela região de fronteira.
Atuar em ações de fiscalização, repressão e inteligência na região de fronteira nos Estado de 
Rondônia e do Mato Grosso do Sul,
integrando esforços com os demais órgãos de enfrentamento (DPRF, DPF, RFB, FNSP, FFAA), no 
intuito de conter o fluxo de
entrada de mercadorias ilegais no País.
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Dificultar as atividades das organizações criminosas, inviabilizando a entrega das mercadorias no 
seu destinatário final, gerando
assim instabilidade no mercado informal, para causar prejuízo a toda cadeia envolvida.
OPERAÇÃO TRANSPORTE DE URÂNIO ENRIQUECIDO
PERÍODO: Dia 08 de setembro de 2011.
LOCAL: Do Porto do Rio de Janeiro à Fábrica de Combustível Nuclear da INB em Resende-RJ.
OBJETIVO: Escolta da carga de Urânio Enriquecido na forma UF6 para o dia 08 de setembro de 
2011, tendo como origem o Porto
do Rio de Janeiro e destino a Fábrica de Combustível Nuclear da INB em Resende-RJ, zelando pelo 
controle e fluidez do tráfego e
pela segurança no transporte rodoviário deste combustível nuclear, conforme Plano de Proteção 
Física PPFT 006/11 aprovado pela
CNEN.
OPERAÇÃO PEC 300
PERÍODO: De 05 de setembro a 15 de dezembro de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado do Rio de Janeiro .
OBJETIVO: Monitorar deslocamentos de grupos de manifestantes vinculados à Polícia Militar, 
Polícia Civil e Corpo de Bombeiros,
bem como de qualquer grupo de manifestantes que estejam se dirigindo a Brasília/DF, devido às 
prováveis movimentações de
grupos de manifestantes que reivindicam a aprovação do Projeto de Emenda à Constituição – PEC 
300.
OPERAÇÃO MPT
PERÍODO: Dia 14 de setembro de 2011.
LOCAL: Do Município de Volta Redonda / RJ para a Cidade do Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Disponibilizar a escolta policial necessária para o deslocamento dos veículos oficiais 
da Procuradoria Regional do
Trabalho da 1ª Região, quando do retorno da Procuradoria do Município de Volta Redonda / RJ para 
a Sede da Procuradoria na
Cidade do Rio de Janeiro.
OPERAÇÃO APOIO PESQUISA
PERÍODO: De 19 a 30 de setembro de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Apoio operacional a execução de pesquisa de tráfego em rodovias federais do Estado 
do Rio de Janeiro, conforme
solicitação da CRT – Concessionária Rio-Teresópolis S/A, PRES-491/11-OP.
Apoiar Realização das pesquisas consiste em realizar abordagem policial e uma vez constatada a 
situação de normalidade permitir
que os integrantes da equipe realize a pesquisa.
OPERAÇÃO III CORRIDA SP/RJ – DESAFIO DOS 600K NIKE
PERÍODO: De 20 a 22 de outubro de 2011.
LOCAL: BR 101-Sul, da Divisa com São Paulo até a Av. Vieira Souto, em Ipanema – Rio de 
Janeiro.
OBJETIVO: Acompanhar e garantir a segurança dos competidores e membros da organização do 
evento III Corrida SP/RJ – Desafio
dos 600K NIKE, durante o trajeto da prova que percorrerá a BR 101-Sul, da Divisa com São Paulo 
até a Av. Vieira Souto, em
Ipanema – Rio de Janeiro, bem como, a segurança dos demais usuários da rodovia no trecho 
envolvido.
OPERAÇÃO ITAPERUNA
PERÍODO: De dia 27 a 30 de setembro de 2011.
LOCAL: Trecho da 10ª DEL.PRF - BR 356 – Itaperuna / RJ.
OBJETIVO: Implementar reforço no policiamento no combate à criminalidade, ilícitos, na 
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fiscalização de trânsito e dos transportes
de passageiros, cargas, produtos perigosos e excesso de peso, visando o aumento na percepção de 
segurança dos usuários que
transitam na BR 356, bem como, a redução do número de acidentes.
OPERAÇÃO LIBRA
PERÍODO: 1ª Etapa: De 20 a 21 de outubro de 2011. / 2ª Etapa: De 24 a 25 de outubro de 2011.
LOCAL: BR 101-Norte
OBJETIVO: Implementar reforço de policiamento e fiscalização na BR 101-Norte, visando atender 
as demandas na fiscalização do
transporte de carga com excesso de peso, que é um dos principais fatores de risco à segurança do 
trânsito e danos ao patrimônio da
União por suas vias federais implantadas;
Intensificar a fiscalização do transporte de carga com excesso de peso, reduzindo potenciais riscos 
de acidentes em função da
redução da capacidade de frenagem dos veículos que transportam carga acima de seus limites de 
peso, além de aumentar a vida útil
do pavimento cujo desgaste se acentua em decorrência do excesso de peso por eixo;
Contribuir para a segurança e fluidez do trânsito, de modo a assegura melhor qualidade de vida aos 
usuários das vias federais e das
populações que ao longo delas residem.
OPERAÇÃO 18ª PROCISSÃO MOTOCICLISTA
PERÍODO: Dia 12 de outubro de 2011.
LOCAL: Da Igreja de Nossa Senhora de Copacabana até o 1º GBS do CBMERJ na Barra da Tijuca 
– Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Desenvolvimento da Operação 18ª Procissão Motociclista, atendendo a solicitação 
contida na missiva do Diretor
Presidente da ABERJ.
Apoiar a XVIII Procissão Motociclística em Louvor à Nossa Senhora Aparecida, acompanhando a 
comitiva com a imagem de Nossa
Senhora Aparecida, da Igreja de Nossa Senhora de Copacabana até o 1º GBS do CBMERJ na Barra 
da Tijuca.
OPERAÇÃO APARECIDA DO NORTE 2011
PERÍODO: 1º Período: De 07 a 09 de outubro de 2011. / 2º Período: De 11 a 12 de outubro de 2011.
LOCAL: BR 116, Km 257 - Volta Redonda / RJ.
OBJETIVO: Desenvolvimento da OPERAÇÃO APARECIDA DO NORTE 2011, no que se refere à 
fiscalização do Transporte
Interestadual de Passageiros e Cargas no âmbito da 9ª Del. prevista entre os dias 07/10 e 
12/10/2011.
Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo EXTRATO DE CONVÊNIO No- 2/ 2011, 
publicado no DOU em 14 de
setembro de 2011, entre o Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a
OPERAÇÃO APARECIDA DO NORTE 2011 de Fiscalização do Transporte Rodoviário de Cargas, 
Interestadual de Passageiros e
Combate à Criminalidade foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização dos veículos 
que circulam no Sul Fluminense,
aumentando a sensação de segurança nesta Região.
OPERAÇÃO OTENARCO - GO
PERÍODO: De 18 a 27 de outubro de 2011.
LOCAL: Goiânia/GO
OBJETIVO: Reforçar o policiamento nas rodovias federais do Estado de Goias, usadas como rotas 
de tráfico, dificultando o tráfico
de drogas para os centros consumidores na Região Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, e aumentar a 
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sensação de segurança dos
condutores que transitam pelas rodovias goianas.
OPERAÇÃO “SDH” - RJ
PERÍODO: Dia 18 de outubro de 2011.
LOCAL: Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Atender a solicitação da Coordenação Geral de Operações / Divisão de Combate ao 
Crime para escolta de pessoa
ameaçada na cidade do Rio de Janeiro, conforme solicitação da Subsecretaria Nacional de 
Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
OPERAÇÃO TRANSPORTE SEGURO III
PERÍODO: Dia 25 de outubro de 2011.
LOCAL: De Buena (2º Distrito de São Francisco de Itabapoana / RJ) até o Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Escoltar comboio da INB de Buena – RJ até o terminal de containers da empresa 
Tranziran localizada no bairro da
Penha na cidade do Rio de Janeiro, conforme prevê o Plano de Proteção Física 003/10.
OPERAÇÃO “ANJOS DO SOL”
PERÍODO: Dia 27 de outubro de 2011, com retorno em 28out2011 (Modificado pelo Aditamento 
01).
LOCAL: Nas cidades de Angra dos reis, Barra do Piraí, Sapucaia e Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (Modificado pelo
Aditamento 02).
OBJETIVO: Executar ações repressivas em pontos confirmados de exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, conforme
trabalho desenvolvido pelo serviço de Inteligência do DPRF.
OPERAÇÃO APOIO À 6ª DELEGACIA
PERÍODO: De 24 a 28 de outubro de 2011.
LOCAL: Área da 6ª Del.PRF - BR 116, Km 190.
OBJETIVO: Desenvolver ações na altura do KM 190 da BR 116 visando coibir ação de criminosos 
que vem praticando roubos a
condutores e passageiros de veículos, que são atraídos a pararem nos acostamentos da BR 116, na 
altura do KM 190, usando do
expediente de colocar pedras na faixa de rolamento, provocando danos nos pneus e, em alguns 
casos até provocando acidentes.
OPERAÇÃO APOIO A RFB
PERÍODO: Dia 23 de outubro de 2011.
LOCAL: Rodovia Presidente Dutra – BR 116.
OBJETIVO: Apoiar agentes da Receita Federal do Brasil no monitoramento e abordagem a veículo 
proveniente de viagem a
Foz do Iguaçu, com previsão de deslocamento, segundo declaração de viagem junto a ANTT, pela 
Rodovia Presidente Dutra,
com chegada programada para o dia 23/10/2011, apoio solicitado pelos servidores Reinaldo e 
Falcão da Direp – Divisão de
Repressão da Receita Federal do Brasil, em reunião nesta Superintendência no dia 20/10/2011 com 
o Chefe da SPF e do
NUINT.
OPERAÇÃO SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2011 / complemento.
PERÍODO: De 07 a 09 de novembro de 2011.
LOCAL: Angra dos Reis / RJ - BR 101-Sul.
OBJETIVO: Executar as atividades de Educação para o Trânsito referentes aos desdobramentos da 
SEMANA NACIONAL DE
TRÂNSITO – 2011, cujo tema definido pelo DENATRAN é “JUNTOS PODEMOS SALVAR 
MILHÕES DE VIDAS”, conforme
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projeto elaborado pela CRET/5ªSRPRF e aprovado pela DITRAN / DPRF (anexo), no município de 
Angra dos Reis (3ª Del.) / BR
101.
OPERAÇÃO LIBRA II
PERÍODO: De 03 a 04 de novembro de 2011.
LOCAL: Itaguaí – RJ – BR 101-Sul.
OBJETIVO: Implementar reforço de policiamento e fiscalização na BR 101-Sul, visando atender as 
demandas na fiscalização do
transporte de carga com excesso de peso, que é um dos principais fatores de risco à segurança do 
trânsito e danos ao patrimônio da
União por suas vias federais implantadas;
Intensificar a fiscalização do transporte de carga com excesso de peso, reduzindo potenciais riscos 
de acidentes em função da
redução da capacidade de frenagem dos veículos que transportam carga acima de seus limites de 
peso, além de aumentar a vida útil
do pavimento cujo desgaste se acentua em decorrência do excesso de peso por eixo;
Contribuir para a segurança e fluidez do trânsito, de modo a assegura melhor qualidade de vida aos 
usuários das vias federais e das
populações que ao longo delas residem.
OPERAÇÃO RETOMADA II
PERÍODO: De 04 a 16 de novembro de 2011.
LOCAL: Rio de Janeiro / RJ.
OBJETIVO: Apoiar as ações da Secretária de Segurança Pública do Estado do Rio de janeiro para 
desencadear ações de retomada
de território para implantação de Unidade de Polícia Pacificadora – UPP,promovendo reforço de 
policiamento nas rodovias federais
de acesso a cidade do Rio de Janeiro no período de 04 a 16/11/2011.
OPERAÇÃO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 2011
PERÍODO: De 12h de 11 de novembro de 2011 às 08h de 16 de novembro de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Programar reforço e ações de policiamento e fiscalização de trânsito e dos transportes 
nas rodovias federais do Estado
de Rio de Janeiro, visando à prevenção dos acidentes de trânsito e ao aumento da segurança nas 
rodovias federais, no período da
Operação Proclamação da República.
OPERAÇÃO 3ª REUNIÃO DE TRABALHO COPREN/RES
PERÍODO: De 10 a 11NOV11. (provavelmente há necessidade de deslocar no dia 09/11/2011, 
tendo em vista o início dos trabalhos
às 09horas de 10/11/11).
LOCAL: Brasília-DF
OBJETIVO: Participar da 3ª Reunião de Trabalho do COPREN/RES, que será realizada nas 
instalações da Secretária de
Acompanhamento e Estudo Institucionais – SAEI, localizada no Palácio do Planalto, Anexo II, Ala 
B, Sala 206, Brasília-DF, nos
dias 10/11/2011 (das 09h00 às 17h00) e no dia 11/11/2011 (09h00 às 13h00).
OPERAÇÃO APOIO PESQUISA
PERÍODO: Dias 22 e 30/11/2011. / Dias 06 e 08/12/2011 (Aditamento 01).
LOCAL: BR 101-Sul – Rod. Rio x Santos / BR 040 – Rod. Rio x Petrópolis (sentido Petrópolis) / 
BR 040 – Rod. Rio x Petrópolis
(sentido Rio de janeiro) / BR 116-Sul – Rod. Presidente Dutra / BR 101-Norte – Rod. Rio x Vitória.
OBJETIVO: Apoiar Realização das atividades de levantamento de campo, nos pontos indicados, 
através de abordagem de veículos
(automóveis e veículos de carga), selecionados pela equipe responsável pela pesquisa, para que os 
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mesmos com segurança possam
realizar as entrevistas com os motoristas que utilizam as rodovias federais da Região Metropolitana 
do Rio de janeiro.
OPERAÇÃO ENCONTRO NACIONAL DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES AÉREAS PARA 
NORMATIZAÇÃO E
PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO SERVIÇO AÉREO DA 
POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL EM AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E FRONTEIRA
PERÍODO: De 13 a 20 de novembro de 2011, incluindo os deslocamentos aéreos.
LOCAL: Foz do Iguaçu / PR.
OBJETIVO: Convocar o PRF ROGÉRIO OLIVEIRA DE ANDRADE, matrícula nº 1.373.320, para 
participar do “Encontro
Nacional da Divisão de Operações Aéreas para Normatização e Padronização de Procedimentos 
Operacionais do Serviço Aéreo da
Polícia Rodoviária Federal em Ações de Segurança Pública e Fronteira, a se realizar na cidade de 
Foz do Iguaçu / PR, no período de
14 a 19 de novembro de 2011, conforme os Memorandos nº 248 e 251/2011-CGO.
OPERAÇÃO LEILÃO 2011
PERÍODO: De 26 a 28 de novembro de 2011.
LOCAL: Sede da 5ª SRPRF/RJ.
OBJETIVO: Garantir a segurança na área de realização do leilão de veículos oficiais na Sede da 5ª 
SRPRF/RJ e seu entorno, entre
os dias 26 e 28 NOV 2011, bem como dos valores arrecadados na hasta pública durante o transporte 
à agência bancária.
OPERAÇÃO APOIO ENEM - INEP
PERÍODO: De 18 a 19 de novembro de 2011.
LOCAL: Brasília – DF
OBJETIVO: Acompanhar e monitorar funcionário da Fundação Cesgranrio que realizará o 
transporte de dados armazenados em
meio digital para correção do ENEM 2011, da cidade do Rio de Janeiro para Brasília.
OPERAÇÃO “DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE TRÂNSITO”
PERÍODO: Das 00h00 às 24h00 do dia 20 de novembro de 2011.
LOCAL: Rodovias Federais do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Participação da 5ª SRPRF-RJ nos esforços do Governo Federal no enfrentamento à 
violência no trânsito, em
consonância com as atividades da “Década de Ações para a Segurança Viária 2011 – 2020” (Res. 
ONU 2/2009).
Realizar simultaneamente ações de repressão a crimes de trânsito, em especial o crime de 
embriaguez ao volante, executando
COMANDOS DE FISCALIZAÇÃO COM ETILÔMETRO; visando a proteção de todos os 
cidadãos usuários das rodovias federais,
inserindo a PRF nas atividades do “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito”.
OPERAÇÃO NORTE FLUMINENSE 2011
PERÍODO: De 11 a 15 de dezembro de 2011.
LOCAL: Município de Campos dos Goytacazes / RJ.
OBJETIVO: Apoiar o efetivo da 10ª Del.PRF em Operação conjunta com o Ministério Público e 
demais Órgãos de Segurança do
Município de Campos dos Goytacazes / RJ, com a finalidade de intensificar a fiscalização de 
trânsito no trecho da Delegacia com o
foco em veículos automotores em especial motocicletas. Poderão ser desenvolvidos outros focos de 
fiscalização a critério da
Coordenação da Operação.
OPERAÇÃO DEFESA DA VIDA – 2ª Etapa
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PERÍODO: De 29 de novembro a 30 de dezembro de 2011.
LOCAL: Municípios de Campos dos Goytacazes/RJ, Itatiaia/RJ, Paraty/RJ e Três Rios/RJ.
OBJETIVO: Desenvolver ações de combate ao crime ambiental, principalmente o tráfico de 
animais silvestres, com apoio das
Delegacias PRF com circunscrição nas divisas estaduais, além de promover a aproximação e o 
entrosamento entre os integrantes do
NOE e os PRFs das Delegacias.
OPERAÇÃO CLÁSSICO DA PAZ II
PERÍODO: Dia 27 de novembro de 2011, entre 14:00H e 21:00H (previsão)
LOCAL: Rodovia Niterói – Manilha e Ponte Rio – Niterói.
OBJETIVO: Atender solicitação de apoio da 2ª Delegacia PRF para reforçar o policiamento e zelar 
pela segurança e garantir a
incolumidade dos usuários, torcedores ou não, da Rodovia Niterói – Manilha e da Ponte Rio – 
Niterói, antes e após o jogo que será
realizado no Estádio Engenhão em 27 NOV 2011.
OPERAÇÃO 3º COMANDO DE SAÚDE NAS RODOVIAS – 3º CSR/2011
PERÍODO: Dia 1º de dezembro de 2011 (com deslocamento da equipe da SRH no dia 30/11/2011).
LOCAL: Posto PRF Floriano, BR 116, Km 287 – Barra Mansa / RJ.
OBJETIVO: Desenvolvimento de ações voltadas para a redução dos acidentes de trânsito nas 
rodovias e estradas federais, por meio
de atividades conjuntas com o SEST/SENAT. Tais ações visam detectar e alertar motoristas 
profissionais sobre alterações nos
parâmetros de saúde que podem prejudicar ou impedir a condução de veículos automotores, educar 
e orientar motoristas
profissionais quanto a questões relacionadas à saúde e ao trânsito, bem como, obter indicadores 
estatísticos acerca do perfil de saúde
dos motoristas profissionais.
OPERAÇÃO RESÍDUO
PERÍODO: Dia 08 de dezembro de 2011.
LOCAL: Rodovia Niterói-Manilha, BR 101.
OBJETIVO: Realizar a abordagem a um depósito de resíduo sólido clandestino (lixão), para que a 
Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro possa realizar a fiscalização e consequente desativação do 
local, promovendo a autuação e
eventual prisão de responsáveis por crimes ambientais praticados no local.
Apoiar as ações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, fazendo 
a segurança do trânsito que será
impactada na Rodovia Niterói-Manilha pelo trânsito de viaturas policiais e de veículos pesados.
Ceder as instalações do Posto PRF de Itaúna, localizado no KM 308 da BR 101, para instalação de 
Centro de Comando e Controle
da operação.
OPERAÇÃO PEREGRINO
PERÍODO: Das 17h00 de 02/12/2011 às 08h00 de 04/12/2011.
LOCAL: BR 116 – Km 257 - Volta Redonda / RJ
OBJETIVO: Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo EXTRATO DE CONVÊNIO 
Nº 02/2011, publicado no DOU
em 14 de setembro de 2011, entre o Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF e a 
Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, a OPERAÇÃO PEREGRINO de Fiscalização do Transporte Interestadual 
Rodoviário de Cargas, Interestadual de
Passageiros e Combate à Criminalidade foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização 
dos veículos que circulam no Sul
Fluminense, aumentando a sensação de segurança nesta Região.
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OPERAÇÃO “CRUZEIRO DO SUL” - BA
PERÍODO: De 05 a 09 de dezembro de 2011 (incluindo deslocamentos).
LOCAL: Município de Eunápolis/BA.
OBJETIVO: Atender solicitação do Ministério Público do Estado da Bahia para ações de repressão 
ao crime organizado,
cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão.
OPERAÇÃO CLÁSSICO DA PAZ III
PERÍODO: Dia 04 de dezembro de 2011, entre 14:00H e 21:00H (previsão).
LOCAL: Rodovia Niterói – Manilha e Ponte Rio – Niterói.
OBJETIVO: Atender solicitação de apoio da 2ª Delegacia PRF para reforçar o policiamento e zelar 
pela segurança e garantir a
incolumidade dos usuários, torcedores ou não, da Rodovia Niterói – Manilha e da Ponte Rio – 
Niterói, antes e após o jogo que será
realizado no Estádio Engenhão em 04 DEZ 2011.
OPERAÇÃO FINAL DE ANO - 2011
PERÍODO: De 00h de 16DEZ2011 (sexta-feira) às 24h de 02JAN12 (segunda-feira) – Modificado 
pelo Aditamento 01.
LOCAL: Rodovias Federias do Estado do Rio de Janeiro.
OBJETIVO: Reforçar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução dos 
acidentes de trânsito, bem
como, aumentar a percepção de segurança nas rodovia federais do Estado do Rio de Janeiro no 
período da operação, com ações
ostensivas e preventivas, coibindo infratores em potencial que venham colocar em risco a 
incolumidade dos usuários das rodovias
federais, intensificando também as ações de combate ao crime, principalmente aqueles que estão 
diretamente relacionados com o
aumento do fluxo de veículos nesses períodos.
OPERAÇÃO FINAL DE ANO – 2011 - ADITAMENTOS 02 e 03
PERÍODO: De 9h às 13h do dia 20 de dezembro de 2011.
LOCAL: Ponte Rio – Niterói – Trecho da 2ª Del.PRF.
OBJETIVO: Estabelecer a logística a ser empregada no lançamento do PROJETO RODOVIDA.
OPERAÇÃO FINAL DE ANO – 2011 - ADITAMENTO 04
PERÍODO: De 10h às 14h do dia 22 de dezembro de 2011.
LOCAL: Ponte Rio – Niterói – Trecho da 2ª Del.PRF.
OBJETIVO: Aumentar a presença e disponibilidade da Polícia Rodoviária Federal e demais Órgãos 
Públicos nos períodos, locais e
horários com maior concentração de registros de acidentes, nas estradas e rodovias, através de 
integração e ações conjuntas, a fim de
reduzir a violência no trânsito.
Realizar operações integradas e simultâneas com outras agências de fiscalização, integrando ações 
de segurança de trânsito no
modal rodoviário federal, estadual e municipal.
Compartilhar diretrizes e iniciativas em nível nacional, voltadas à prevenção e redução de acidentes 
de trânsito.
Conjunto  de  atividades  de  fiscalização  de  ciclomotores,  motonetas  e  motocicletas  em  pontos 
críticos nas estradas e rodovias.
Ações simultâneas para fiscalização da CNH/ACC, Uso do Capacete e Equipamentos obrigatórios 
no âmbito das rodovias federais, com operação simultânea nas rodovias estaduais e vias municipais.
OPERAÇÃO FINAL DE ANO – 2011 - ADITAMENTO 05
PERÍODO: Das 23:00H de 23DEZ11 à 01:00H de 24DEZ11.
LOCAL: Entroncamento  da  Av.  Brasil  com a  BR 116 Sul  (Trevo das  Margaridas),  onde cada 
agência de fiscalização envolvida atuará em sua respectiva circunscrição.
OBJETIVO: Aumentar a presença e disponibilidade da Polícia Rodoviária Federal e demais Órgãos 

Pág. 79-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Públicos nos períodos,  locais e horários com maior concentração de registros de acidentes, nas 
estradas e rodovias, através de integração e ações conjuntas, a fim de reduzir a violência no trânsito.
Realizar operações simultâneas com outras agências de fiscalização, integrando ações de segurança 
de trânsito no modal rodoviário federal, estadual e municipal, por meio do compartilhamento de 
diretrizes e iniciativas de nível nacional, voltadas à prevenção e redução de acidentes de trânsito.
As ações terão foco na fiscalização de embriaguez na condução de veículo automotor, sem prejuízo 
das demais atribuições inerentes à Polícia Rodoviária Federal.
Os policiais das Delegacias priorizarão a fiscalização de trânsito, com foco no uso do etilômetro e 
os policiais do NOE priorizarão o combate ao crime.
OPERAÇÃO FINAL DE ANO – 2011 - ADITAMENTO 06
PERÍODO: Das 23:00H de 30DEZ11 à 01:00H de 31DEZ11.
LOCAL: Entroncamento  da  Av.  Brasil  com a  BR 116 Sul  (Trevo das  Margaridas),  onde cada 
agência de  fiscalização envolvida atuará em sua respectiva circunscrição.
OBJETIVO: Aumentar a presença e disponibilidade da Polícia Rodoviária Federal e demais Órgãos 
Públicos nos períodos,  locais e horários com maior concentração de registros de acidentes, nas 
estradas e rodovias, através de integração e ações conjuntas, a fim de reduzir a violência no trânsito.
Realizar operações simultâneas com outras agências de fiscalização, integrando ações de segurança 
de trânsito no modal rodoviário federal, estadual e municipal, por meio do compartilhamento de 
diretrizes e iniciativas de nível nacional, voltadas à prevenção e redução de acidentes de trânsito.
As ações terão foco na fiscalização de embriaguez na condução de veículo automotor, sem prejuízo 
das demais atribuições inerentes à Polícia Rodoviária Federal.
Os policiais das Delegacias priorizarão a fiscalização de trânsito, com foco no uso do etilômetro e 
os policiais do NOE priorizarão o combate ao crime.
OPERAÇÃO “MORFEUS” 2011
PERÍODO: De 19 a 21 de dezembro de 2011.
LOCAL: Municípios de Resende/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ.
OBJETIVO: Desenvolver ações sistêmicas de enfrentamento ao crime organizado nas rodovias e 
estradas  federais  do Estado do Rio de Janeiro;  Atuar  na coibição de comercialização ilícita  de 
substâncias  restritas  ou  ilegais  no  âmbito  das  rodovias  federais;  Promover  a  integração  entre 
Núcleos de Inteligência, Núcleos de Operações Especiais e outras instituições.

CMR-RJ / SPF
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011
NOME DA
OPERAÇÃO
PERÍODO OBJETIVO
Operação Romaria Ciclística
05 a  06/02  Realizar  batedor  da  9ª  Edição  da  Romaria  Ciclística  à  Basílica  de  Nossa  Senhora 
Aparecida.
Operação Jogo Limpo II 16/02 Reforçar o policiamento e fiscalização nas BR 101, 493 e 465, com 
ênfase no combate à criminalidade, em especial ao contrabando e à prática de jogos de azar.
Operação Carnaval 2011 04, 05, 09 e 13/03 Reforçar o policiamento e a fiscalização de trânsito no 
trecho da 2ª Delegacia, promovendo o fluxo do trânsito de veículos, garantindo total segurança dos 
usuários da rodovia.
Operação  Duas  Rodas  I  11  e  15/03  Reforçar  o  policiamento  e  a  fiscalização  de  trânsito  de 
motocicletas nas rodovias federais do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a reduzir o número de 
crimes e acidentes de trânsito cometidos por condutores de tal veículo.
Operação Duas Rodas II 30/03 e 01, 05, 09, 14, 19/04
Reforçar o policiamento e a fiscalização de trânsito de motocicletas nas rodovias federais do Estado 
do Rio de Janeiro, com vistas a reduzir o número de crimes e acidentes de trânsito cometidos por 
condutores de tal veículo.
Operação Corrida da Ponte
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17/04 Prestar apoio à 2ª Delegacia na operacionalidade a ser empregada para a realização do evento 
esportivo Corrida da Ponte.
Operação Tiradentes/ Semana Santa 20, 21 e 24/04 Reforçar o policiamento e a fiscalização de 
trânsito no trecho da 2ª Delegacia, promovendo o fluxo do trânsito de veículos, garantindo total
segurança dos usuários da rodovia.
Operação FEM 2011 26 a 29/04 Realizar batedor de autoridades que participarão da Conferência 
Latino- Americano do Fórum Econômico Mundial, a ser realizado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Operação INCAvoluntário  13  a  15/05 Acompanhar  e  garantir  a  segurança  dos  participantes  do 
evento Incavoluntário, no percurso a ser realizado da Praça da Cruz Vermelha/Rio de Janeiro/RJ até 
a Cidade de São Lourenço/MG, assim como a dos demais usuários da Rodovia.
Operação “Pregos no Alasca” 14/05 Acompanhar e prestar apoio ao evento Pregos do Alasca MC, 
garantindo a devida segurança aos participantes e aos usuários da Rodovia BR 116.
Operação Escolta de Urânio 02/06 Escoltar transporte de carga de urânio enriquecido do Porto do 
Rio de Janeiro para a Fábrica de Combustível Nuclear da INB em Resende/RJ.
Operação Ciclística 19/06 Acompanhar e prestar apoio ao evento ciclístico a ser realizado em
Itaipava/RJ, garantindo a devida segurança aos participantes e aos usuários da Rodovia BR 040.
5º Jogos Mundiais Militares 06 a 29/07 Realizar batedor de comitivas que participam do 5º Jogos 
Mundiais Militares, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Operação Corpus Christi 2011 23/06 e 26/06 Reforçar o policiamento e a fiscalização de trânsito no 
trecho da 2ª Delegacia, promovendo o fluxo do trânsito de veículos, garantindo total segurança dos 
usuários da rodovia.
Operação Transporte da 18ª Recarga – Viagem 01 16 a 17/06 Escoltar as viagens dos elementos 
combustíveis da décima oitava recarga de Angra I, tendo como origem a Fábrica de Combustível 
Nuclear (FCN), Engenheiro Passos/RJ, com destino à Praia de Itaorna, Angra dos Reis/RJ.
Operação Transporte da 18ª Recarga – Viagem 02 20 a 26/06 Escoltar as viagens dos elementos 
combustíveis da décima oitava recarga de Angra I, tendo como origem a Fábrica de Combustível 
Nuclear (FCN), Engenheiro Passos/RJ, com destino à Praia de Itaorna, Angra dos Reis/RJ.
Operação Transporte da 18ª Recarga – Viagem 03 27 a 28/06 Escoltar as viagens dos elementos 
combustíveis da décima oitava recarga de Angra I, tendo como origem a Fábrica de Combustível 
Nuclear (FCN), Engenheiro Passos/RJ, com destino à Praia de Itaorna, Angra dos Reis/RJ.
Operação Transporte da 18ª Recarga – Viagem 04 30/06 a 01/07 Escoltar as viagens dos elementos 
combustíveis da décima oitava recarga de Angra I, tendo como origem a Fábrica de Combustível 
Nuclear (FCN), Engenheiro Passos/RJ, com destino à Praia de Itaorna, Angra dos Reis/RJ.

Operação Transporte da 18ª Recarga – Viagem 05 04 a 05/07 Escoltar as viagens dos elementos 
combustíveis da décima oitava recarga de Angra I, tendo como origem a Fábrica de Combustível 
Nuclear (FCN), Engenheiro Passos/RJ, com destino à Praia de Itaorna, Angra dos Reis/RJ.
Operação Tour do Rio 2011 27 a 31/07 Realizar batedor dos participantes do Tour do Rio 2011, 
garantindo as suas seguranças e as dos demais usuários das vias a serem percorridas.
Operação  Transporte  Seguro  10  a  11/08  Escoltar  comboio  da  Indústria  Nuclear  Brasileira  que 
transportará carga radioativa Monazita da Cidade de Buena/RJ ao Porto da Cidade do Rio de
Janeiro.
Operação Apoio à 6ª Del. 17,18,19,20 e 21/08 Reforçar o policiamento e a fiscalização de trânsito 
no trecho da 1ª Delegacia, promovendo o fluxo do trânsito de veículos, garantindo total
segurança dos usuários da rodovia, tendo em vista a realização da 3ª Edição do Rodeio Meriti.
Operação Meia Maratona Faz um 21
27 a 28/08 Acompanhar e garantir a segurança dos competidores e membros da organização do 
evento Meio Maratona Faz um 21, no percurso a ser realizado pela BR 101, na Cidade de Paraty/RJ, 
assim como a dos demais usuários da Rodovia.
Operação PEC Angra 2011
31/08 a 01/09 Reforçar o policiamento e a fiscalização de trânsito no trecho das 3ª
Delegacia, visando a redução de acidentes, garantindo total segurança dos
usuários da rodovia.

Pág. 81-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Operação Festa de Nazaré 01 a 02/09 Realizar batedor da imagem peregrina de Nossa Senhora de 
Nazaré, do início da Ponte RioxNiterói – BR 101 até a praça do pedágio da Rodovia
Estadual Via Lagos.
Operação Transporte de
Urânio Enriquecido
08/09 Escoltar transporte de carga de urânio enriquecido do Porto do Rio de Janeiro para a Fábrica 
de Combustível Nuclear da INB em Resende/RJ.
Operação Itaperuna 27 a 30/09 Reforçar o policiamento no combate à criminalidade, à fiscalização 
de trânsito,  de transporte de passageiros, cargas,  produtos perigosos e excesso de peso, visando 
aumentar a percepção de segurança dos usuários que transitam pela BR356, bem como reduzir o 
número de acidentes.
Operação 18ª Procissão
Motociclística
12/10 Acompanhar e garantir a segurança dos participantes da XVIII Procissão
Motociclísitica em Louvor a Nossa Senhora Aparecida, desde o Bairro de
Copacabana/Rio de Janeiro/RJ até o 1º GBS do CBMERJ no Bairro da
Barra da Tijuca/Rio de Janeiro/RJ.
Operação Escolta de
Comboio Militar
17 e 19/10 Escoltar comboio de veículos militares do 1º GAAAeo, desde a Vila Militar
de Deodoro/Rio de Janeiro/RJ até a Alameda São Boa Ventura/Niterói/RJ.
Operação III Corrida
SP/RJ – Desafio dos 600K
Nike
20 a 22/10 Acompanhar e garantir a segurança dos competidores e membros da organização do 
evento III Corrida SP/RJ – Desafio 600K NIKE, no trajeto a ser percorrido da Divisa do Estadio do 
RJ com SP (BR 101 S) até a Av. Vieira Souto/Ipanema/Rio de Janeiro/RJ, assim como dos demais 
usuários das vias.
Simulado de Emergência
Distrito Ind. de Santa Cruz
21/10  Participar  de  simulado  a  ser  realizado  no  trecho  da  3ª  Delegacia,  onde  serão  prestados 
serviços de atendimento à acidente de trânsito simulado.
Operação Anjos do Sol 27 a 28/10 Reprimir a prática da exploração da prostituição sexual contra 
crianças e adolescentes, nos trechos das 3ª e 5ª Delegacias.
Operação  Proclamação  da  República  2011  11,  12,  15  e  16/11  Reforçar  o  policiamento  e  a 
fiscalização de trânsito no trecho da 2ª Delegacia,  promovendo o fluxo do trânsito de veículos, 
garantindo total segurança dos usuários da rodovia, tendo em vista o feriado prolongado alusivo ao 
dia da proclamação da república.
Operação Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito2011
20/11 Participar de ato religioso alusivo ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, na 
Quinta da Boa Vista/Rio de Janeiro/RJ.
Operação  Apoio  Pesquisa  22,24,30/11  e  06/12  Prestar  apoio  as  atividades  de  levantamento  de 
campo, nos trechos das 1ª, 3ª e 4ª Delegacias, através de abordagem de veículos selecionados pela 
equipe responsável pela pesquisa, para que estes possam, com segurança, realizar
as entrevistas necessárias.
Operação Leilão 2011 28/11 Garantir a segurança no entorno da Sede da 5ª SRPRF-RJ, tendo em 
vista a realização de leilão de viaturas baixadas.
Operação Norte Fluminense 2011
13 a 15/12 Prestar apoio à 8ª Delegacia em operação conjunta com o Ministério
Público e demais órgãos de segurança do Município de Campos dos
Goytacazes/RJ, com foco em veículos do tipo motocicleta.
Operação Fim de Ano 2011 20/12 Participar de comando operacional alusivo ao lançamento do 
Projeto RODOVIDA, no trecho da 2ª Delegacia.
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EQUIPE RADAR / SPF
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011

Em  cumprimento à determinação contida em e-mail enviado por esta Seção, na data de ontem 
(19/03/12), acerca das operações e atividades desenvolvidas por esta equipe durante o ano de 2011, 
temos o seguinte a informar:

1. Quanto ao Referendamento:

   Foram referendadas, durante o ano de 2011, um total aproximado de 590.000 imagens 
capturadas pelos dezoito radares fixos instalados ao longo da BR 116 Sul sob circunscrição desta 
Regional.  Do total  de  imagens  referendadas,  foram geradas  cerca  de  245.000  notificações  de 
autuação por excesso de velocidade.  

    Ressaltamos que tal demanda foi repassada a esta equipe em 30 de setembro de 2009, 
por  meio  da  Portaria  244/2009/GAB/5ªSRPRF/RJ,  e  desde  então  -  apesar  dos  constantes 
problemas enfrentados  com o Módulo de Processamento de Imagens de Radar, que por vezes, 
entre  outros  defeitos,  fica  dias  com erro  de  conexão  com o  banco  de  dados  -  o  serviço  de 
referendamento  é  realizado  de  forma  individual  conforme  preconiza  recomendação  da 
Controladoria Geral da União em seu relatório de n° 22461/2009. 

2.  Quanto à Movimentação de Processos de Produtos Perigosos:

A  Portaria  n°  155/2011/GAB/5ªSRPRF/RJ,  de  28  de  março  de  2011,  definiu  os 
componentes desta equipe como membros da Comissão Regional de Processamento de Autos de 
Infração de Produtos Perigosos, tendo por finalidade precípua verificar a consistência dos autos de 
infração  referentes  ao  assunto.  Posteriormente,  cabe-nos  ainda  a  abertura  de  processo 
individualizado para  cada  auto  de  infração considerado consistente,  e  o  acompanhamento  dos 
mesmos durante todas as fases processuais previstas no Manual de Procedimentos Administrativos 
n° 010/CGO.

Dúvidas levantadas durante o treinamento disponibilizado por instrutores do DPRF a esta 
equipe para o cumprimento de mais essa atribuição, no que tange a parte de consistência dos autos 
de infração, em especial quanto à obrigatoriedade do nome do agente no referido auto, ensejaram o 
questionamento à Divisão de Fiscalização de Trânsito, através do Memorando 102/2011/SPF, de 
15 de março de 2011. Tal questionamento implicou no sobrestamento dos referidos processos até o 
posicionamento  daquela  Divisão  pela  consistência  dos  autos  que  contivessem a  matrícula  do 
agente de forma clara e legível, o que só ocorreu em 25 de julho de 2011, através do memorando 
n° 151/2011/DFT.

Outro fator que gerou grande demanda de serviço nessa área foi o fato de inicialmente ter  
sido informado pelos instrutores do DPRF na matéria, sobre a obrigatoriedade do processo ser 
aberto com o original do auto de infração, e a posterior mudança nesta informação, no sentido de 
que os processos agora deveriam obrigatoriamente ser abertos com as cópias dos referidos autos, e 
que  os  originais  fossem  encaminhados  ao  Núcleo  de  Multas  e  Penalidades  para  fins  de 
arquivamento. Tal retificação na instrução criou a necessidade do desentranhamento de pouco mais 
de seiscentos autos originais de seus respectivos processos.

Em resumo,  no ano de  2011,  a  Comissão analisou 746 processos,  dos  quais  74 foram 
cancelados por inconsistência,  07 estão aguardando solução de problemas e/ou dúvidas,  e 665 
foram  considerados  consistentes,  seguindo  as  fases  processuais  previstas  no  Manual  de 
Procedimentos Administrativos n° 010/CGO.

Atualmente, esta Comissão conta com 1.251 processos de produtos perigosos em diferentes 
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fases, conforme demonstrado na tabela a seguir:

SITUAÇÃO QUANTIDADE
Aguardando prazo para Defesa de Autuação (A.R. enviado) 358
Aguardando retorno de A.R. de Notificação de Autuação (A.R. enviado) 307
Cancelado por inconsistência 74
Aguardando solução de problemas/ dúvidas 7
Aguardando triagem sobre consistência 505
TOTAL 1.251

3.  Quanto ao Recebimento de Armas pela Campanha Nacional do Desarmamento:     

No ano de 2011, a Equipe de Radar recebeu um total de 56 (cinquenta e seis) armas e 293 
(duzentas  e  noventa  e  três)  munições  de diversos  calibres,  todas  pela  Campanha Nacional  do 
Desarmamento.

4. Quanto à Instrução de Processos de Recurso de Multa (CADA):

A Portaria nº 502, de 17 de agosto de 2011, nomeou os componentes da Equipe de Radar 
para  a  função  de  membro  da  Comissão  de  Análise  de  Defesa  de  Autuação  (CADA)  da  5ª 
SRPRF/RJ.  A Equipe  ficou  incumbida  da  instrução  processual  dos  processos  de  recursos  de 
multas, provenientes de infrações cometidas por excesso de velocidade e registradas por radares 
instalados no âmbito desta Regional. 

Assim, no ano de 2011, a Equipe instruiu aproximadamente 1065 processos de recursos de 
multas, como membros da CADA. 
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FTPASSCAR / SPF

RELATÓRIO OPERACIONAL 2011

ORDEM DE MISSÃO – 004/2011 – SPF/RJ OPERAÇÃO PRÉ CARNAVAL

INÍCIO: 15:00h do dia 16/02/2011 (Deslocamento)

TÉRMINO: 2:00h do dia 19/02/2011

LOCAIS

RODOVIA DEL MUNICÍPIO

BR 101 – Km 78 10ª CAMPOS DOS GOYTACAZES

BR 356 – Km 50 10ª ITAPERUNA

OBJETIVO:

Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do Convênio 004/2006 entre o 
Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Operação 
PRÉ CARNAVAL CAMPOS DOS GOYTACAZES de Fiscalização do Transporte Rodoviário de Cargas 
e Interestadual de Passageiros foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização dos veículos que  
realizam estes tipos de transporte na Região de Campos dos Goytracazes, tendo em vista o  início do ano 
letivo  nas  faculdades  da  região,  e  a  proximidade  do  Carnaval  onde  há  um aumento  considerável  do 
transporte clandestino, aumentando assim a sensação de segurança, não só quanto à criminalidade mas 
principalmente quanto aos requisitos necessários para que o transporte seja realizado por empresas que 
atendam aos requisitos básicos estabelecidos pela ANTT.

RESULTADO:

O comando foi realizado nos locais acima, de acordo com o especificado na Ordem de Missão. A operação 
alcançou  os  resultados  planejados,  ou  seja,   recrudescer  a  fiscalização  dos  veículos  que  realizam  o 
transporte de cargas e interestadual de passageiros na Região de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, 
tendo em vista o  início do ano letivo nas faculdades da região, e a proximidade do Carnaval.

BALANÇO OPERACIONAL:

Total de Multas Extraídas – Transporte de Passageiros 7

Total de Multas Extraídas – RNTRC 11

Total de Multas Extraídas –  Vale Pedágio 9

Total de Fiscalizações  Educativas Realizadas 56

ORDEM DE MISSÃO – 006/2011 – SPF/RJ OPERAÇÃO FOLIÃO NORTE

INÍCIO: 15:00h do dia 03/03/2011 (Deslocamento)

TÉRMINO: 15:00h do dia 06/03/2011

LOCAIS:

RODOVIA DEL MUNICÍPIO

BR 101 – Km 78 10ª CAMPOS DOS GOYTACAZES

BR 356 – Km 50 10ª ITAPERUNA

OBJETIVO:

Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do Convênio 004/2006 entre o 
Departamento  de  Policia  Rodoviária  Federal  e  a  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres,  a 
OPERAÇÃO FOLIÃO NORTE de Fiscalização do Transporte Rodoviário de Cargas e Interestadual de 
Passageiros foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização dos veículos que realizam estes  
tipos de transporte na Região de Campos dos Goytacazes durante o período do Carnaval, aumentando 
assim a sensação de segurança, não só quanto à criminalidade mas principalmente quanto aos requisitos 
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necessários  para  que  o  transporte  seja  realizado  por  empresas  que  atendam  aos  requisitos  básicos  
estabelecidos pela ANTT, bem como a fiscalização de trânsito durante a Operação.
Intensificar a fiscalização nesta Região conforme o objetivo já mencionado, e utilizar os Policiais que já 
tenham participado de TEMÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 
PASSAGEIROS E CARGAS da 5ª SRPRF/RJ ,  bem como o aumento do fluxo de veículos durante o 
período de carnaval.

RESULTADO:

O comando foi realizado nos locais acima, de acordo com o especificado na Ordem de Missão. A operação 
alcançou  os  resultados  planejados,  ou  seja,   recrudescer  a  fiscalização  dos  veículos  que  realizam  o 
transporte de cargas e interestadual de passageiros na Região de Campos dos Goytacazes e Itaperuna,  e 
utilização  dos  Policiais  que  já  tenham  participado  de  TEMÁTICAS  DE  FISCALIZAÇÃO  DO 
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS E CARGAS da 5ª SRPRF/RJ.

BALANÇO OPERACIONAL:

Total de Multas Extraídas – Transporte de Passageiros 11

Total de Multas Extraídas – RNTRC 21

Total de Multas Extraídas –  Vale Pedágio 6

Total de Fiscalizações  Educativas Realizadas 81

ORDEM DE MISSÃO – 010/2011 – SPF/RJ OPERAÇÃO MÃO FORTE

INÍCIO:  17:00h do dia 31/03/2011

TÉRMINO: 06:00h do dia 08/04/2011

LOCAIS:

RODOVIA DEL MUNICÍPIO

BR 393 – Km 275 7ª BARRA DO PIRAÍ

BR 116 – Km 319 9ª ITATIAIA
 

OBJETIVO:

Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do Convênio 004/2006 entre o 
Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Operação 
Mão Forte de Fiscalização do Transporte Rodoviário de Cargas, Interestadual de Passageiros e Combate à 
Criminalidade foi planejada com o objetivo de recrudescer a fiscalização dos veículos que circulam no Sul 
Fluminense, aumentando a sensação de segurança nesta Região. 
Intensificar a fiscalização  nesta Região, tendo em vista ser o principal corredor de ligação no Estado do 
Rio de Janeiro entre o Sul/Sudeste com o Norte/Nordeste do País.

RESULTADO:

O comando foi realizado nos locais acima, de acordo com o especificado na Ordem de Missão. A operação 
alcançou  os  resultados  planejados,  ou  seja,   recrudescer  a  fiscalização  dos  veículos  que  realizam  o 
transporte de cargas e interestadual de passageiros nesta Região.

BALANÇO OPERACIONAL:

Total de Multas Extraídas – Transporte de Passageiros 20

Total de Multas Extraídas – RNTRC 18

Total de Multas Extraídas –  Vale Pedágio 9

Total de Fiscalizações  Educativas Realizadas 76

ORDEM DE SERVIÇO – 031/2011 – SPF/RJ OPERAÇÃO URBANO IV

1ª ETAPA:
INÍCIO: 22/06/11 – 18H00
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TÉRMINO: 23/06/11 – 06H00

2ª ETAPA:
INÍCIO: 26/06/11 – 15H00
TÉRMINO: 27/06/11 – 06H00

LOCAIS:

RODOVIA DEL MUNICÍPIO

BR 116 – Km 259 9ª VOLTA REDONDA

BR 116 – Km 207 6ª SEROPÉDICA

OBJETIVO:

Em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido pelo 2º Termo Aditivo do Convênio 004/2006 entre o 
Departamento de Policia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Operação 
Urbano IV de Fiscalização do Transporte Interestadual de Passageiros foi planejada com o objetivo de 
recrudescer a fiscalização dos veículos que realizam este tipo de transporte na Região Sul Fluminense, em 
decorrência do feriado de Corpus Christi, onde há um aumento no volume de ônibus com destino ao 
Santuário de Aparecida do Norte, aumentando a sensação de segurança, não só quanto à criminalidade mas 
principalmente quanto aos requisitos necessários para que o transporte seja realizado por empresas 
cadastradas junto à ANTT.
Intensificar a fiscalização nesta Região, tendo em vista o feriado de Corpus Christi 2011.

RESULTADO:

O comando foi realizado nos locais acima, de acordo com o especificado na Ordem de Serviço. A operação 
alcançou  os  resultados  planejados,  ou  seja,   recrudescer  a  fiscalização  dos  veículos  que  realizam  o 
transporte de cargas e interestadual de passageiros nesta Região.

BALANÇO OPERACIONAL:

Total de Multas Extraídas – Transporte de Passageiros 21

Total de Multas Extraídas – RNTRC 2

Total de Multas Extraídas –  Vale Pedágio 0

Total de Fiscalizações  Educativas Realizadas 61

ORDEM DE SERVIÇO – 061/2011 – SPF/RJ OPERAÇÃO ITAPERUNA

INÍCIO: 13:00h do dia 27/09/2011

TÉRMINO: 15:00h do dia 30/09/2011

OBJETIVO:

Implementar reforço no policiamento no combate à criminalidade, ilícitos, na  fiscalização  de trânsito e 
dos transportes de passageiros, cargas, produtos perigosos e excesso de peso, visando o aumento na 
percepção de segurança dos usuários que transitam na BR 356, bem como, a redução do número de 
acidentes.

RESULTADO:

O comando foi realizado nos locais acima, de acordo com o especificado na Ordem de Serviço. A operação 
alcançou  os  resultados  planejados,  ou  seja,   recrudescer  a  fiscalização  dos  veículos  que  realizam  o 
transporte de cargas e interestadual de passageiros nesta Região.

BALANÇO OPERACIONAL:

Total de Multas Extraídas – Transporte de Passageiros 15

Total de Multas Extraídas – RNTRC 12

Total de Multas Extraídas –  Vale Pedágio 0

Total de Fiscalizações  Educativas Realizadas 77
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NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - NOE
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011

NOME PERÍODO OBJETIVO

OM 001 - 
Operação 
Jogo Limpo 
I

Das 08 às 23h de 
07/01/2011

Apreensão de máquinas eletrônicas programáveis (caça-
níqueis), tendo a Operação apreendido 38 máquinas caça-
níqueis, 09 pessoas detidas, das quais 08 foram encaminhadas 
para presídios com escoltas da PRF.

OM 003 – 
Escolta de 
Monazita

Das 19 às 05h de 
08/01/2011

Escolta de carga Combustível Nuclear da Unidade de Minerais 
Pesados da INB, em Buena – RJ  até o armazém Lumina 
Terminais de Carga e Logística Ltda, localizado na cidade do 
Rio de Janeiro.

OM 002 – 
Operação 
Guardião

De 10 a 15/01/2011 Reforço no policiamento e  fiscalização de trânsito, transporte 
de passageiros, cargas, produtos perigosos e excesso de peso, 
visando o aumento na percepção de segurança dos usuários 
que transitam nas BRs 040, 101, 116 e 393.

OM 005 – 
Região 
Serrana

De 15 a 21/01/2011 Apoio às vítimas das chuvas na Região Serrana e escoltas de 
mantimentos transportados pela Cruz Vermelha e veículos 
particulares para as regiões atingidas pelas chuvas.

Patrulhame
nto 
Ostensivo e 
Comando 
Estático

Dia 13/01/2011 Reforço no policiamento e  fiscalização - 01 pessoa detida e 
5500 baterias de telefones celulares apreendidas por falta de 
comprovação de procedência fiscal.

Escolta de 
Autoridade 
e de 
donativos

Das 08 às 18h de 
19/01/2011

Escolta de segurança da Ministra de Estado Chefe da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
para cumprimento de agenda oficial na cidade do Rio de 
Janeiro. Escolta de veículo que transportava donativos da 
Tijuca para a Sede da 5ª SRPRF/RJ.

Escolta de 
Autoridade 
e de 
donativos

Dia 21/01/2011 Escolta de segurança do Sr. Diretor Geral do DPRF. Escolta de 
veículos e donativos para a Região Serrana. 

OM 006 – 
Escolta de 
Autoridade

Dia 26/01/2011 Escolta de segurança da Ministra de Estado Chefe da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
para cumprimento de agenda oficial na cidade do Rio de 
Janeiro.

OM 007 – 
Apoio à 1ª, 
4ª e 6ª 
Delegacias 
PRF

Dia 26/01/2011 Reforço no policiamento e fiscalização nas BRs 040 e 116, em 
apoio à 1ª, 4ª e 6ª Delegacias - 01 veículo retido.

OM 008 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia 
PRF

A partir das 20h de 
27/01/2011

Reforço no policiamento e fiscalização na BR 116 em apoio à 
6ª Delegacia, efetuando comando no Km 227 – Posto Caiçara. 

OM 010 – 
Apoio à 1ª, 
4ª e 6ª 
Delegacias 
PRF

Das 09 às 12h de 
01/02/2011

Reforço no policiamento e fiscalização nas BRs 040 e 116 
norte e sul, em apoio à 1ª,4ª e  6ª  Delegacias,  nos trechos que 
apontam maior necessidade de segurança - 01 veículo retido, 
01 CNH recolhida.

OM 011 – 
Apoio à 2ª 

Das 22h de 02/02 às 06h 
de 03/02/2011

Reforço no policiamento e fiscalização no trecho da 2ª 
Delegacia PRF, de modo a coibir práticas delituosas e a fuga 
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Delegacia 
PRF

de traficantes para a citada região, através do patrulhamento 
ostensivo e de comandos estáticos em conjunto com o Grupo 
de Patrulhamento Tático da 2ª Delegacia PRF - 01 veículo 
retido, 01 veículo recuperado e 01 pessoa conduzida à 
Delegacia de Polícia Civil.

OM 009 – 
Escolta de 
urânio

Dia 05/02/2011 Escolta de carga de combustível nuclear transportada em 12 
cilindros, acomodados em 03 contêineres do tipo flatrack, do 
Porto do Rio de Janeiro para a INB em Resende - RJ.

OM 012 – 
Operação 
Retomada

Dia 06/02/2011 Ação conjunta com a Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro para realizar a retomada do território na Comunidade 
de São Carlos e adjacências, bem como reforçar o 
policiamento nas BRs 116 (Rio-Magé) e 101 (Ponte Rio-
Niterói) - 03 veículos produto de roubo/furto foram 
recuperados.

OM 012 – 
Operação 
Retomada

Dia 07/02/2011 Ação conjunta com a Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro para realizar a retomada do território na Comunidade 
de São Carlos e adjacências, bem como reforçar o 
policiamento nas BRs 116 (Rio-Magé) e 101 (Ponte Rio-
Niterói) - 01 veículo produto de roubo/furto foi recuperado, 
apreendidos 2000g de maconha (Morro da Mineira), 01 
revólver Rossi cal 32 e 15 munições(02 de cal 12, 12 de cal 32 
e 01 de cal 38).

OM 013 – 
Instrução 
de 
Identificaçã
o Veicular

Das 17 às 20h de 
09/02/2011

Instrução de Identificação Veicular por integrantes do NOE 
aos participantes do IV Curso de Operações Aéreas da 
Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro.

OM 014 – 
Apoio à 5ª 
Delegacia 
PRF

Das 09 às 12h de 
11/02/2011

Reforço no policiamento e fiscalização através de rondas 
ostensivas no trecho da 5ª Delegacia PRF, de modo a coibir 
práticas delituosas. 

OM 015 – 
Apoio à 2ª 
Delegacia 
PRF

Das 09 às 12h de 
11/02/2011

Reforço no policiamento e fiscalização através de rondas 
ostensivas no trecho da 2ª Delegacia PRF, de modo a coibir 
práticas delituosas. 

OM 016 - 
Operação 
Jogo Limpo 
II

Das 08 às 23:30h de 
16/02/2011

Apreensão de máquinas eletrônicas programáveis (caça-
níqueis), tendo a Operação apreendido 46 máquinas 
eletrônicas programáveis (caça-níqueis), 14 pessoas detidas, 
das quais 08 foram encaminhadas para IML e presídios com 
escoltas da PRF.

OM 017 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia 
PRF

Das 08 às 17h de 
21/02/2011

Reforço no policiamento e fiscalização através de rondas 
ostensivas no trecho da 6ª Delegacia PRF, de modo a coibir 
práticas delituosas. 

OM 018 – 
Apoio à 2ª 
Delegacia 
PRF

Das 08 às 12h de 
22/02/2011

Permanência da equipe no Posto F-5.2.01 (Itaúna) durante 
reunião realizada na 2ª Delegacia PRF, cumprindo as 
atribuições do efetivo daquela Delegacia durante sua ausência. 

OM 020 – 
Apoio À 1ª 
Delegacia 
PRF

A partir das 08h de 
25/02/2011

Reforço no policiamento e fiscalização através de comandos 
estáticos no trecho da 1ª Delegacia PRF, mais especificamente 
no Posto do Pedágio (BR 040/ KM 104), de modo a coibir 
práticas delituosas.

OM 025 – 
Operação 
ONN - 
ESCA

A partir das 21h de 
02/03/2011

Reforço na fiscalização e  policiamento de possíveis pontos de 
prostituição às margens das rodovias, a fim de combater a 
exploração sexual infanto-juvenil e eventuais crimes 
relacionados às referidas práticas - 01 revólver calibre 32 e 06 
munições intactas apreendidas, 05 máquinas eletrônicas 
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programáveis(caça-níqueis) apreendidas. Duas menores de 
idade que estavam na boite em condições de prostituição e 01 
pessoa foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.

OM 021 – 
Operação 
Carnaval

Das 12h de 04/03 às 06h 
de 05/03

Reforço no policiamento e fiscalização nos trechos da BR 101 
sob circunscrição da 2ª e 5ª Delegacias PRF, em decorrência 
do feriado de Carnaval.

OM 022 – 
Operação 
Carnaval

Das 06 às 24h do dia 
05/03/2011

Reforço no policiamento e fiscalização nos trechos da BR 101 
sob circunscrição da 2ª e 5ª Delegacias PRF, em decorrência 
do feriado de Carnaval - 01 veículo com registro de roubo foi 
recuperado.

OM 023 – 
Operação 
Carnaval

Das 14h de 09/03 às 08h 
de 10/03

Reforço no policiamento e fiscalização nos trechos da BR 101 
sob circunscrição da 2ª e 5ª Delegacias PRF, em decorrência 
do feriado de Carnaval - 01 veículo com registro de roubo foi 
recuperado, 01 pessoa detida, 01 CNH recolhida, apreendido 
01 revólver cal 38 com 06 munições intactas.

OM 024 – 
Operação 
Carnaval

Das 14h de 13/03 às 08h 
de 14/03

Reforço no policiamento e fiscalização nos trechos da BR 101 
sob circunscrição da 2ª e 5ª Delegacias PRF, em decorrência 
do feriado de Carnaval.

Escolta 
(acionamen
to pela 
SPF) 

De 17 às 23h de 
10/03/2011

Escolta da Vice Consulesa do Japão do Hospital de Saracuruna 
até o Hospital Copa Do`r após acidente de trânsito na BR 040. 

OM 027 – 
Operação 
Duas Rodas 
I

Das 16 às 18h de 
11/03/2011

Fiscalização de motocicletas no trecho da 1ª Delegacia PRF 
com o intuito de coibir ações criminosas e minimizar acidentes 
- 05 veículos retidos.

OM 028 – 
Operação 
Duas Rodas 
II

Das 16 às 18h de 
15/03/2011

Fiscalização de motocicletas no trecho da 3ª Delegacia PRF 
com o intuito de coibir ações criminosas e minimizar acidentes 
- 02 veículos retidos, 01 CRLV recolhido, 01 pessoa detida por 
mandado de prisão em aberto.

OM 029 – 
Combate ao 
crime e 
fiscalização 
de trânsito

Das 19 às 02h de 
15/03/2011

Reforço no policiamento e fiscalização no trecho da 3ª 
Delegacia PRF, com ênfase na fiscalização do transporte de 
passageiros, no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e 
armas, bem como na busca por foragidos da Justiça.

OM 030 – 
Operação 
Raio X

A partir das 17h de 
17/03/2011

Reforço no policiamento e fiscalização no trecho da 6ª 
Delegacia PRF, em especial através de comando estático no 
Posto do Pedágio ( BR 116 – KM 207), sendo dada ênfase na 
fiscalização do transporte de passageiros, no combate ao 
tráfico ilícito de entorpecentes e armas, bem como na busca 
por foragidos da Justiça. A Operação contou com a 
participação do GOC/RJ e de equipes da Receita Federal do 
Brasil - 01 pistola Taurus 380 e 10 munições 380 apreendidas, 
01 veículo retido e 01 CRLV recolhido.

OM 036 – 
Operação 
Falkland

Das 16h de 21/03 às 18h 
de 22/03

Operação conjunta com as Polícias Federal, Civil, Militar e 
Exército Brasileiro para combater a criminalidade em 
comunidades de Macaé/RJ -  Apreensão de 660g de cocaína.

OM 037 – 
Apoio à 
Operação 
Pisca Alerta

Dia 25/03/2011 Apoio à Operação Pisca Alerta deflagrada pela Polícia Federal, 
com participação da Corregedoria DPRF no trecho da 3ª 
Delegacia PRF.

OM 042 - 
Escolta

Dia 26/03/2011 Realização de escolta de policial em conjunto com a Polícia 
Federal, conforme decisão judicial.

OM 038 – 
Combate ao 
crime

A partir das 18h de 
29/03/2011

Reforço no policiamento e fiscalização no trecho da 1ª, 4ª e 6ª 
Delegacias, de modo a coibir práticas delituosas, através do 
patrulhamento ostensivo e de comandos estáticos.
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OM 039 – 
Operação 
Mão Forte

A partir das 17h do dia 
31/03/2011

Reforço na fiscalização do transporte de passageiros e cargas 
no trecho da 7ª Delegacia PRF, bem como no combate à 
criminalidade na Região Sul Fluminense. Cumprir o Plano de 
Trabalho estabelecido no 2º Termo Aditivo do Convênio 
004/2006 entre o DPRF e a ANTT - 01 veículo retido.

OM 040 – 
Operação 
Mão Forte

Das 14h de 05/04 às 14h 
de 06/04

Fiscalização do transporte de passageiros e cargas, bem como 
combate à criminalidade na Região Sul Fluminense através de 
rondas ostensivas e comandos estáticos com utilização de cães 
do GOC/RJ. Foram apreendidos 5781g de maconha e 
recuperado 01 veículo EcoSport produto de roubo abandonado 
em acostamento.

OM 043 – 
Levantame
nto de 
dados

De 01 a 14/04/2011 Levantamento de  dados referentes a ocorrências de assalto a 
coletivos junto às empresas de ônibus urbano que circulam 
pelos trechos sob circunscrição da Polícia Rodoviária Federal, 
bem como verificação dos melhores pontos para a realização 
de futuras operações de combate ao crime.

OM 044 – 
Apoio à 2ª 
Delegacia 
PRF

A partir das 15h de 
05/04/2011

Solicitação de apoio às equipes do NOE/RJ para reforço de 
policiamento em decorrência da presença de ambulantes nos 
acessos à Ponte Rio Niterói. 01 pessoa (ambulante) detida por 
mandado de prisão em aberto.

OM 041 – 
Operação 
Mão Forte

Das 14h de 07/04 às 14h 
de 08/04

Fiscalização do transporte de passageiros e cargas, bem como 
o combate à criminalidade na Região Sul Fluminense através 
de rondas ostensivas e comandos estáticos com utilização de 
cães do GOC/RJ. Apreensão de cerca de 300 camisas e 100 
gravatas importadas, 50 Playstation 2 slim, 60 controles para 
playstation 2 e diversos cabos de conexão, estando todo o 
material citado sem o desembaraço aduaneiro.

OM 045 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia 
PRF

A partir das 16h de 
07/04/2011

Averiguação de possível utilização clandestina de 
radiofrequência por parte de motoristas de vans que circulam 
pela Rodovia Presidente Dutra.

OM 046 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia 
PRF

Das 09 às 12h de 
08/04/2011

Policiamento e fiscalização através de rondas ostensivas no 
trecho da 6ª Delegacia PRF, em especial na BR 465, de modo 
a coibir práticas delituosas. 

OM 047 – 
Escolta de 
autoridade

12/04/2011 Realização de escolta de segurança da Sra. Diretora Geral do 
DPRF e acompanhamento de sua comitiva durante 
participação em eventos na Feira LAAD – Latin American 
Aero e Defense realizada no Riocentro – Exhibition & 
Convention Center. 

OM 049 – 
Acompanha
mento ao 
Superintend
ente da 5ª 
SRPRF/RJ

12/04/2011 Acompanhamento ao Sr. Superintendente Regional da 5ª 
SRPRF/RJ e ao Chefe do NUINT à reunião no Comando 
Militar do Leste – CML.

OM 048 – 
Escolta de 
autoridade

13/04/2011 Realização de escolta de segurança da Sra. Diretora Geral do 
DPRF e acompanhamento de sua comitiva durante 
participação em eventos na Feira LAAD – Latin American 
Aero e Defense realizada no Riocentro – Exhibition & 
Convention Center.

OM 050 – 
Apoio à 1ª 
e 4ª 
Delegacias 
PRF

13/04/2011 Reforço no policiamento e fiscalização nas BRs 040 e 116 
norte, em apoio à 1ª e 4ª   Delegacias,  nos trechos que 
apontam maior necessidade de segurança. 01 veículo retido.

OM 051 – 14/04/2011 Realização de escolta de segurança da Sra. Diretora Geral do 
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Escolta de 
autoridade

DPRF e acompanhamento de sua comitiva em deslocamento 
do Hotel de trânsito do Comando Militar do Leste – Forte de 
Copacabana até o Aeroporto Santos Dumont.

OM 052 – 
Operação 
Duas Rodas 
II

Das 09 às 12h de 
18/04/2011 

Reforço no policiamento e  fiscalização na BR 465 com foco 
em veículos de duas rodas. 07 veículos retidos.

OM 053 – 
Apoio à 1ª 
Delegacia 
PRF

Das 08 às 12h de 
18/04/2011

Reforço no policiamento e fiscalização no pedágio da 1ª 
Delegacia PRF (BR 040, KM 104), de modo a coibir práticas 
delituosas.

OM 054, 
055, 056, 
057, 058 – 
Operação 
Semana 
Santa

De 20 a 25/04/11 Reforço no policiamento e fiscalização nos trechos sob 
circunscrição da 2ª, 3ª e 5ª Delegacias PRF em função da 
elevação do fluxo de veículos por conta do feriado 
prolongado. Apreendidos 50 tabletes de maconha e 06 
cápsulas contendo substância análoga a cocaína em ônibus da 
Viação Águia Branca SP-Vitória(ES), 02 pessoas detidas 
(tráfico de drogas e contrabando), 02 veículos retidos.

Fórum 
Econômico 
Mundial

26 a 30/04/2011 Todo o Grupo Tático do NOE ficou de prontidão na Base, 
atendendo acionamentos da SPF, conforme demandas relativas 
a escoltas de autoridades durante a realização do Fórum 
Econômico Mundial.

OM 059 – 
Operação 
Mão Forte 
IV

Das 15h de 26/04 às 13h 
de 28/04

Fiscalização visando coibir a circulação de veículos furtados e 
roubados ou com indícios de adulteração dos elementos 
identificadores, bem como, coibir o tráfico de entorpecentes, 
animais silvestres e demais ilícitos nas Rodovias Federais sob 
circunscrição da 7ª e 8ª Delegacias PRF desta Regional. 01 
veículo retido.

OM 060 – 
Escolta de 
autoridade

Das 11h de 30/04 às 10h 
de 01/05

Escoltas de segurança do Sr. Paulo Abrão Pires Junior, 
Secretário Nacional de Justiça, conforme solicitação do Sr. 
Superintendente da 5ª SRPRF/RJ.

Om 062 – 
Escolta de 
autoridade

Das 10h de 30/04 às 14h 
de 01/05

Escoltas de segurança do Presidente da República 
Dominicana, Sr. Leonel Fernandez e comitiva em 
cumprimento de agenda  do Fórum Econômico Mundial na 
cidade do Rio de Janeiro.

OM 060 – 
Escolta de 
Autoridade

Das 06 às 12h de 
01/05/2011

Realização de escolta de segurança do Sr. Paulo Abrão Pires 
Junior, Secretário Nacional de Justiça, durante cumprimento 
de agenda na cidade do Rio de Janeiro.

OM 062 – 
Escolta de 
Autoridade

09 às 14h de 01/05/2011 Realização de escolta de segurança do Presidente da República 
Dominicana, Sr. Leonel Fernandez e comitiva durante 
cumprimento de agenda  do Fórum Econômico Mundial na 
cidade do Rio de Janeiro.

OM 063 – 
Operação 
Carta 
Marcada

Das 05h de 02/05  às 18h 
de 04/05/11

Operação conjunta, conforme solicitação do Ministério 
Público do Estado de São Paulo para o cumprimento de 
mandados de prisão e de busca e apreensão no âmbito da 4ª 
SRPRF/MG e 6ª SRPRF/SP de modo a reprimir crimes de 
falsificação e adulteração de documentos (CNH). Foram 
cumpridos 04(quatro) mandados de prisão temporária e 
apreendidas duas CPUs, 02 telefones celulares e documentos 
diversos. 

OM 064 – 
Acompanha
mento ao 
Superintend
ente

Das 07 às 14h de 
04/05/2011

Acompanhamento ao Sr. Superintendente Regional e Chefes 
da SPF, SAF, CR e Nucom a reunião com efetivo da 4ª Del 
PRF.

OM 065 – 
Escolta de 

Das 18h de 05/05 às 18h 
de 06/05/11

Realização de escolta de segurança do Sr. Luiz Paulo Teles 
Ferreira Barreto, Secretário Executivo do Ministério da Justiça 
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Autoridade durante cumprimento de agenda na cidade do Rio de Janeiro.

OM 066 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia 
PRF

A partir das 17h de 
05/05/2011

Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização 
através de rondas ostensivas no trecho da 6ª Delegacia PRF, 
em especial na BR 465, de modo a coibir práticas delituosas

OM 067 – 
Apoio ao 
Ministério 
do Trabalho

Dias 09 e 10/05/11 Apoio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Estado do Rio de Janeiro em Ação Fiscal a ser realizada no 
Município de Santo Antônio de Pádua/RJ, com vistas à 
garantia da integridade física dos auditores fiscais.

OM 068 – 
Apoio à 1ª 
e 4ª 
Delegacias 
PRF

A partir das 17h de 
10/05/2011

Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização 
através de rondas ostensivas no trecho da 1ª e 4ª Delegacias 
PRF, em especial no trevo do KM 109 da BR 040.

OM 069 – 
Operação 
ONN-
ESCA II

Das 18h de 14/05 às 06h 
de 15/05/11

Intensificação da fiscalização e do policiamento de pontos de 
prostituição às margens das rodovias, a fim de combater a 
exploração sexual infanto-juvenil e eventuais crimes 
relacionados às referidas práticas, ou seja, tráfico e uso de 
entorpecentes, além da busca por foragidos da Justiça.

OM 070 – 
Operação 
com a RFB

Das 07h às 18h de 
15/05/2011

Operação conjunta com a RFB com intensificação das 
atividades de policiamento e fiscalização no trecho da 6ª 
Delegacia PRF,em especial através de comando estático no 
Posto do Pedágio ( BR 116 – KM 207), sendo dada ênfase na 
fiscalização de veículos de  transporte de passageiros. 
Operação gerou a apreensão de mercadorias diversas (artigos 
de bazar) sem o devido desembaraço aduaneiro. Material foi 
disposto em 68 pacotes pelos Agentes da RFB no depósito em 
Benfica com acompanhamento dos PRF`s envolvidos na 
ocorrência.

OM 071 – 
Escolta de 
Autoridade

Das 17 às 23h de 
16/05/2011

Realização de escolta de segurança da Sra. Maria do Rosário, 
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República durante cumprimento de agenda 
na cidade do Rio de Janeiro.

OM 072 – 
Escolta de 
Autoridade

Das 07 às 23h de 
17/05/2011

Realização de escolta de segurança da Sra. Maria do Rosário, 
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República durante cumprimento de agenda 
na cidade do Rio de Janeiro.

OM 073 – 
Apoio à 1ª 
e 4ª 
Delegacias 
PRF

A partir das 19h de 
18/05/2011

Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização 
através de rondas ostensivas no trecho da 1ª e 4ª Delegacias 
PRF, em especial no trevo do KM 109 da BR 040. 01 pessoa 
encaminhada à DPF e 01 veículo retido.

OM 074 – 
Operação 
Raio X - III

24 a 26/05/2011 Operação Raio X – III. Intensificação das atividades de 
policiamento e fiscalização, dando ênfase à fiscalização do 
transporte de passageiros, bem como no combate a 
criminalidade  no trecho da 9ª Delegacia PRF. Lavrados 06 
BOPs e apreendidas diversas mercadorias de bazar e 
eletrônicos acondicionadas e lacradas em 50 volumes pela 
equipe da RFB. 

OM 076 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia 
PRF

Das 16 às 24h de 
22/05/2011

Apoio a 6ª Delegacia PRF em razão do evento na Casa de 
Show Rio Sampa, reforçando a fiscalização e o policiamento 
no local do evento.

OM 077 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia 
PRF

A partir das 07h de 
25/05/2011

Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização, 
dando ênfase à fiscalização do transporte de passageiros, bem 
como ao combate à criminalidade.
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OM 078 – 
Acompanha
mento ao 
Superintend
ente

Das 07h e 30min às  de 
27/05/2011

Acompanhamento ao Sr. Superintendente Regional durante 
reunião na 5ª Delegacia PRF.

OM 079 – 
Operação 
Frequência 
Livre

A partir das 04h de 
03/06/2011

Combate ao transporte alternativo de passageiros que utiliza 
clandestinamente comunicação de radiofrequência para 
monitoramento dos aparelhos de fiscalização do Estado 
(Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, DETRO, Guarda 
Municipal), visando burlar as fiscalizações. Foram fiscalizados 
50 veículos e 53 pessoas, apreendidos 24 rádios e antenas, 04 
pessoas encaminhadas à DPF em Nova Iguaçu, 01 veículo 
retido e lavrados 22 BOP`s.

OM 080 – 
Apoio ao 
MTE

06 a 10/06/2011 Apoio à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do 
Estado do Rio de Janeiro em Ação Fiscal a ser realizada no 
Município de Campos dos Goytacazes/RJ, com vistas à 
garantia da integridade física dos auditores fiscais que 
participarão da mesma.

OM 081 – 
Escolta de 
Autoridade

07/06/2011 Realização de escolta de segurança da Sra. Diretora Geral do 
DPRF e acompanhamento de sua assessora durante 
participação na solenidade de encerramento do XX TPCC.

OM 081-A 
-  Operação 
Faro Certo

14 a 16/06/2011 Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização no 
trecho da 9ª Delegacia PRF, de modo a coibir práticas 
delituosas, através do patrulhamento ostensivo e de comandos 
estáticos.

OM 082 – 
Escolta de 
urânio

16 a 17/06/2011 Realização de escolta de carga de urânio da INB para a Usina 
de Angra dos Reis.

OM 085 – 
Escolta de 
armamento

Das 15 às 19h de 
14/06/2011

Realização de escolta de armamento da 5ª SRPRF/RJ até o 
Centro de treinamento de Cachoeira Paulista/SP, zelando pela 
segurança da carga.

OM 086 – 
Operação 
Corpus 
Christi

Das 18 às 06h de 
22/06/2011

Reforço de policiamento nos trechos da 2ª e 5ª Delegacias 
PRF em função da elevação de fluxo ocasionado pelo feriado 
prolongado.

OM 087 – 
Apoio à 1ª 
Delegacia 
PRF

Das 17h de 15/06 às 05h 
de 16/06/11

Reforço de policiamento e fiscalização no trecho da Serra de 
Petrópolis, através de comandos estáticos e patrulhamento 
ostensivo, nas proximidades do KM 89.

OM 088 – 
Operação 
Corpus 
Christi

Das 06 às 18h de 
23/06/2011

Reforço de policiamento nos trechos da 2ª e 5ª Delegacias 
PRF em função da elevação de fluxo ocasionado pelo feriado 
prolongado.

OM 089 – 
Operação 
Corpus 
Christi

De 14h de 26/06 às 02h de 
27/06/2011

Reforço de policiamento nos trechos da 2ª e 5ª Delegacias 
PRF em função da elevação de fluxo ocasionado pelo feriado 
prolongado. Retidos 03 veículos, 02 pessoas encaminhadas por 
receptação e lavrado 1 BOP.

OM 090 – 
Operação 
Corpus 
Christi

Das 14 às 22h de 
22/06/2011

Reforço de policiamento nos trechos da 3ª Delegacia PRF em 
função da elevação de fluxo ocasionado pelo feriado 
prolongado.

OM 091 – 
Operação 
Corpus 
Christi

Das 06 às 12h de 
23/06/2011

Reforço de policiamento nos trechos da 3ª Delegacia PRF em 
função da elevação de fluxo ocasionado pelo feriado 
prolongado.

OM 092 – Das 14 às 22h de Reforço de policiamento nos trechos da 2ª e 5ª Delegacias 
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Operação 
Corpus 
Christi

23/06/2011 PRF em função da elevação de fluxo ocasionado pelo feriado 
prolongado.

OM 093 – 
Transporte 
de 
armamento

Das 12h de 20/06às 12h 
de 21/06/2011

Transporte de Fuzil de repetição 7,62 de alta precisão IMBEL 
MDI, conforme ofício nº 260/2011/GAB-5ª SRPRF/RJ, da 
cidade de Itajubá-MG até a 5ª SRPRF/RJ

OM 094 – 
Escolta de 
urânio

20 a 21/06/2011 Realização de escolta de carga de urânio da INB para a Usina 
de Angra dos Reis.

OM 095 – 
Apoio à PF 
em Macaé

27 a 29/06/2011 Dar apoio à operação policial a ser desencadeada pela Polícia 
Federal em Macaé/RJ, atuando em conjunto com os demais 
Órgãos de Segurança Pública envolvidos na citada operação. 
Foram apreendidos 11 veículos de origem estrangeira, detidas 
10 pessoas e lavrados 9 BOP`s PRF.

OM 096 – 
Escolta de 
urânio

30/06 e 01/07/2011 Realização de escolta de carga de urânio da INB para a Usina 
de Angra dos Reis.

OM 096 – 
Escolta de 
urânio

30/06 e 01/07/2011 Realização de escolta de carga de urânio da INB para a Usina 
de Angra dos Reis.

OM 097 – 
Escolta de 
urânio

04 e 05/07/2011 Realização de escolta de carga de urânio da INB para a Usina 
de Angra dos Reis.

OM 099 – 
Escolta da 
Diretora 
Geral do 
DPRF

07 e 08/07/2011 Realização de escolta de segurança da Sra. Diretora Geral do 
DPRF e acompanhamento de sua assessora durante 
participação no Briefing dos 5º Jogos Mundiais Militares.

OM 100 – 
Cerco 
Metropolita
no

08 e 09/07/2011 Realização de cerco tático-móvel nos principais acessos à 
capital fluminense, através do reforço no policiamento e 
patrulhamento das rodovias federais nos trechos da 1ª, 2ª, 3ª e 
6ª Delegacias.

OM 102 – 
GOC 
Resende e 
Itatiaia

19 e 20/07/2011 Realização de cerco tático-móvel nos principais acessos à 
capital fluminense, através do reforço no policiamento e 
patrulhamento das rodovias federais com utilização de cães de 
faro de entorpecentes.

OS 
003/2011-
DG e OS 
039/2011-
SPF

04 a 29/07/2011 Realização de atividades determinadas no Plano de Ações de 
Segurança – DPRF, atendendo solicitação do Comando Militar 
do Leste – EB/MD, de apoio operacional às ações de 
segurança para realização dos 5º Jogos Mundiais Militares 
realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Execução de ações 
de prevenção, repressão, inteligência, articulação e 
mobilização, incrementando o policiamento e a fiscalização na 
Região Metropolitana e nas Divisas do Estado do Rio de 
Janeiro. 

OM 105 – 
Sorteio das 
chaves para 
eliminatória
s da Copa

30/07/2011 Realização do sorteio das chaves para disputa das 
eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 com presença de 
autoridades e delegações nacionais e estrangeiras. Participação 
de Policiais Rodoviários Federais em operação integrada de 
segurança pública para atuar como grupo de operação de 
combate a distúrbios, de modo a coibir possíveis ações de 
manifestantes. 

OM 106 – 
Apoio ao 
TRE

31/07/2011 Participação de Policiais Rodoviários Federais em operação 
integrada de segurança pública para coibir ilícitos eleitorais e 
garantir a ordem público durante realização do pleito para 
escolha do novo Prefeito da cidade de Magé -RJ.
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OM 103 – 
Estágio de 
Adaptação 
à Caatinga

04 a 13/08/11 Participação de 09 Policiais Rodoviários Federais do NOE/RJ 
em Estágio de Adaptação à Caatinga a se realizar no período 
de 04 a 13/08/2011 no 72º Batalhão de Infantaria Motorizada 
(72º BI Mtz) situado em Petrolina-PE.

OM 104 – 
Recolhimen
to de bens

08/04/11 Recolhimento de bens pertencentes à União, que estejam sob 
cautela individual do servidor que encontra-se em licença para 
tratamento de saúde por período igual ou superior a 30 dias, 
para tratamento de outras doenças não relacionadas com 
transtornos mentais e comportamentais, nos termos do art. 1º, 
inc. II da IN 01 de 06/06/2011. Equipe deslocou para a 
residência do PRF Cruz, em Búzios, de modo a cumprir a OM 
104/2011/NOE.

OM 107 – 
Escolta do 
Superintend
ente 5ª 
SRPRF

08/02/11 Deslocamento da 5ª SRPRF/RJ para o aeroporto do Galeão, 
local onde desembarcará o Superintendente Regional. Em 
seguida deslocar com o Superintendente Regional para a Sede 
da 5ª SRPRF/RJ.

OM 108 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia

Das 17h de 08/08 às 05h 
de 09/08/11

Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização 
através de rondas ostensivas no trecho da 6ª Delegacia PRF, 
em especial através de comandos em Piraí, de modo a coibir 
práticas delituosas.

OM 109 – 
Escolta de 
Monazita

Das 12h de 10/08 às 14h 
de 11/08/11

Realização da Escolta do Transporte Rodoviário de 300 
Toneladas de Concentrado de MONAZITA, carga radioativa 
classe 7, da cidade de Buena até a cidade do Rio de Janeiro, 
conforme solicitação CE-SUPCM.P-0105/11 de 09 de agosto 
de 2011, Plano de Proteção Física – PPFT 003/10 , 
Comunicação de Operação de Transporte Nº SUPCM COT 
016/11 da Industria Nucleares do Brasil - INB.Transporte 
Rodoviário de Combustível. Nuclear e Ordem de Serviço 
037/2011-SPF.

OM 110 – 
Apoio ao 
NUINT e 6ª 
Delegacia

Das 18h de 09/08 às 04h 
de 10/08/11

Realização de comandos e abordagens em locais especificados 
pelo NUINT, de modo a efetuar levantamento de dados e 
intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no 
trecho da 6ª Delegacia PRF, visando a coibir práticas 
delituosas e planejar ações futuras.

OM 111 – 
Apoio ao 
NUINT e 6ª 
Delegacia

Das 18h de 10/08 às 04h 
de 11/08/11

Realização de comandos e abordagens em locais especificados 
pelo NUINT, de modo a efetuar levantamento de dados e 
intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no 
trecho da 6ª Delegacia PRF, visando a coibir práticas 
delituosas e planejar ações futuras.

OM 112 – 
Apoio ao 
NUINT e 6ª 
Delegacia

Das 18h de 11/08 às 04h 
de 12/08/11

Realização de comandos e abordagens em locais especificados 
pelo NUINT, de modo a efetuar levantamento de dados e 
intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no 
trecho da 6ª Delegacia PRF, visando a coibir práticas 
delituosas e planejar ações futuras.

OM 113 – 
Apoio ao 
NUINT e 6ª 
Delegacia

Das 18h de 12/08 às 04h 
de 13/08/11

Realização de comandos e abordagens em locais especificados 
pelo NUINT, de modo a efetuar levantamento de dados e 
intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no 
trecho da 6ª Delegacia PRF, visando a coibir práticas 
delituosas e planejar ações futuras.

OM 114 – 
Apoio ao 
NUINT e 6ª 
Delegacia

Das 18h de 16/08 às 02h 
de 17/08/11

Realização de comandos e abordagens em locais especificados 
pelo NUINT, de modo a efetuar levantamento de dados e 
intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no 
trecho da 6ª Delegacia PRF, visando a coibir práticas 
delituosas e planejar ações futuras.

OM 115 – 
Apoio ao 
NUINT e 6ª 

Das 18h de 17/08 às 02h 
de 18/08/11

Realização de comandos e abordagens em locais especificados 
pelo NUINT, de modo a efetuar levantamento de dados e 
intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no 
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Delegacia trecho da 6ª Delegacia PRF, visando a coibir práticas 
delituosas e planejar ações futuras.

OM 116 – 
Apoio ao 
NUINT e 6ª 
Delegacia

Das 18h de 18/08 às 02h 
de 19/08/11

Realização de comandos e abordagens em locais especificados 
pelo NUINT, de modo a efetuar levantamento de dados e 
intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no 
trecho da 6ª Delegacia PRF, visando a coibir práticas 
delituosas e planejar ações futuras.

OM 117 – 
Apoio ao 
NUINT e 6ª 
Delegacia

Das 18h de 19/08 às 02h 
de 20/08/11

Realização de comandos e abordagens em locais especificados 
pelo NUINT, de modo a efetuar levantamento de dados e 
intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no 
trecho da 6ª Delegacia PRF, visando a coibir práticas 
delituosas e planejar ações futuras.

OM 118 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia

Das 18h de 17/08 às 03h 
de 18/08

Realização de espetáculo  a ser realizado no Parque de 
Eventos  de São João de Meriti, próximo ao Shopping Grande 
Rio, devendo a equipe garantir, em conjunto com as equipes 
da 6ª Delegacia e do CMR, a fluidez do trânsito, a 
incolumidade dos usuários da Rodovia Presidente Dutra, bem 
como a segurança dos espectadores que irão assistir o show

OM 119 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia

Das 18h de 18/08 às 03h 
de 19/08

Realização de espetáculo  a ser realizado no Parque de 
Eventos  de São João de Meriti, próximo ao Shopping Grande 
Rio, devendo a equipe garantir, em conjunto com as equipes 
da 6ª Delegacia e do CMR, a fluidez do trânsito, a 
incolumidade dos usuários da Rodovia Presidente Dutra, bem 
como a segurança dos espectadores que irão assistir o show

OM 120 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia

Das 18h de 19/08 às 03h 
de 20/08

Realização de espetáculo  a ser realizado no Parque de 
Eventos  de São João de Meriti, próximo ao Shopping Grande 
Rio, devendo a equipe garantir, em conjunto com as equipes 
da 6ª Delegacia e do CMR, a fluidez do trânsito, a 
incolumidade dos usuários da Rodovia Presidente Dutra, bem 
como a segurança dos espectadores que irão assistir o show

OM 121 – 
Escolta da 
Diretora 
Geral do 
DPRF

De 21 a 24/08/11 Execução de escolta de segurança da Sra. Diretora Geral do 
DPRF e acompanhamento de sua comitiva durante realização 
da Feira INTERSEG a se realizar no Riocentro – Exhibition & 
Convention Center, e cumprimento de demais compromissos 
agendados.

OM 122 – 
Escolta de 
Monazita

A partir das 10h de 
19/08/2011

Realização de escoltas de carga Combustível Nuclear do 
Terminal de Carga da Empresa Tranziran, localizado na rua do 
Alho,1129 – Penha Circular – Rio de Janeiro até o porto do 
Rio de Janeiro para embarque de exportação.

OM 125 - 
INTERSEG

De 21 a 23/08/2011 Policiais Rodoviários Federais participaram da Feira de 
Segurança – INTERSEG como expositores em estande a ser 
montado no Riocentro. Membros da equipe ficaram 
encarregados de levar todos os equipamentos e armamentos de 
dotação do DPRF, auxiliando na organização do estande e 
atuando como expositores.

OM 123 – 
Apoio à 6ª 
Delegacia

Das 18h de 23/08 às 04h 
de 24/08/11

Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização 
através de rondas ostensivas no trecho da 6ª Delegacia PRF, 
em especial através de comandos no pedágio localizado no 
Km 207 da BR 116 em Seropédica, de modo a coibir práticas 
delituosas. Resultados: Apreendidos 09 Kg de maconha em 
tabletes, 01 revólver Rossi cal 22 com 02 munições intactas. 
03 pessoas conduzidas, sendo que uma delas possuía mandado 
de prisão em aberto.

OM 124 – 
Apoio à 2ª 
Delegacia

Das 22h de 25/08 às 05h 
de 26/08/11

Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização 
através de rondas ostensivas no trecho da 2ª Delegacia PRF, 
em especial através de comandos no pedágio localizado no 
Km 322 da BR 101 em Niterói, de modo a coibir práticas 
delituosas. 
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OM 126 – 
Escolta dos 
Superintend
entes DPRF

24/08/11 Execução de escolta policial necessária para o deslocamento 
dos Superintendentes Regionais, do Hotel Transamérica, na 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro para o Hotel Vale Real em 
Petrópolis, conforme OS 047/2011-SPF.

OM 128 – 
Escolta do 
Chefe da 
CGO

Das 05 às 07h de 24/08/11 Execução de escolta policial necessária para o deslocamento 
do Insp. Giovani, Chefe da Coordenação Geral de Operações 
do DPRF, do Hotel Transamérica, na Barra da Tijuca – Rio 
de Janeiro para o Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão).

OM 127 – 
Escolta dos 
Superintend
entes DPRF

28/08/11 Execução de escolta policial necessária para o deslocamento 
dos Superintendentes Regionais, do Hotel Vale Real  em 
Petrópolis para o Aeroporto Antônio Carlos Jobim (Galeão), 
conforme OS 047/2011-SPF.

OM 131 - 
Escolta dos 
Superintend
entes DPRF

28/08/11 Reforço à equipe que executará a OM 127/2011/NOE, 
conforme solicitação do COINT e intermediada através do 
Mem 041/2011/NUINT, de modo a estabelecer as diretrizes 
operacionais da 5ª Superintendência de Polícia Rodoviária 
Federal para o desenvolvimento da Operação Apoio Ostensivo 
à COINT, devido ao Encontro de Superintendentes que 
ocorrerá na Cidade de Petrópolis / RJ

OM 129 – 
Plano de 
emergência 
em Angra

30/08 a 01/09/11 O efetivo compôs a Comissão de Comando e Controle de 
Emergência Nuclear – CCCEN no  Comitê de Planejamento 
de Resposta a Emergência Nuclear no Município de Angra dos 
Reis – COPREN-AR, guarnecer os acessos às localidades 
circunvizinhas e manter equipes de pronto emprego, 
intervindo como força reativa em caso de manifestações que 
comprometam a fluidez do trânsito naquela região que será 
impactada pela movimentação das forças que compõem o 
Plano para Emergências Nucleares. Foram gerados os BOP´s 
229337 e 229338 com recolhimento de uma CNH falsa, 
apreensão de veículo estrangeiro com mais de 90 dias de 
permanência no Brasil e encaminhadas 02 pessoas para DPJ.

OM 130 - 
Plano de 
emergência 
em Angra

31/08 a 01/09 Deslocamento da equipe que atuará na Coordenação do Plano 
de Emergência Nuclear em Angra dos Reis, conforme a OS 
047/2011-SPF. 

OM 132 – 
Apoio à 1ª, 
4ª e 6ª 
Delegacia 
PRF

Das 17h de 30/08 às 05h 
de 31/08/11

Implementação de reforço de policiamento e fiscalização nos 
trechos supracitados, visando garantir a segurança dos 
usuários e a fluidez do trânsito. Foram gerados os BOP`s 
229316 e 229317 com apreensão de uma pistola cal .380 com 
numeração raspada e 08 munições, apreendida uma 
motocicleta com registro de roubo e cumprido um mandado de 
prisão. 03 pessoas conduzidas para DPJ.

OM 129 – 
Plano de 
emergência 
em Angra

30/08 a 01/09/11 O efetivo compôs a Comissão de Comando e Controle de 
Emergência Nuclear – CCCEN no  Comitê de Planejamento 
de Resposta a Emergência Nuclear no Município de Angra dos 
Reis – COPREN-AR, guarnecer os acessos às localidades 
circunvizinhas e manter equipes de pronto emprego, 
intervindo como força reativa em caso de manifestações que 
comprometam a fluidez do trânsito naquela região que será 
impactada pela movimentação das forças que compõem o 
Plano para Emergências Nucleares.

OM 130 - 
Plano de 
emergência 
em Angra

31/08 a 01/09 Atuação  da equipe que atuou na Coordenação do Plano de 
Emergência Nuclear em Angra dos Reis, conforme a OS 
047/2011-SPF. 

OM 133 – 
Apoio à 1ª, 
4ª e 6ª 

Das 14h de 01/09 às 02h 
de 02/09/11

Implementação de reforço de policiamento e fiscalização nos 
trechos supracitados, visando garantir a segurança dos 
usuários e a fluidez do trânsito. 

Pág. 98-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Delegacia 
PRF

- 09/05/11 Operação do GOC/RJ no pedágio da BR 116 em Seropédica. 
Apreensão de 02 pássaros silvestres e 01 pessoa conduzida à 
DPJ, conforme BOP nº 093430.

OM 134 – 
Desfile 
Cívico de 7 
de 
Setembro

Das 05 às 13h de 
07/09/2011

Participação do efetivo do NOE/RJ  no Desfile Cívico de 07 
de setembro no ano de 2011

OM 135 – 
Escolta de 
urânio

08 e 09/09/2011 Realização de escolta de carga combustível nuclear 
transportada em  cilindros, acomodados em 05 contêineres do 
tipo flatrack contendo urânio enriquecido na forma de UF6, do 
Porto do Rio de Janeiro para a Fábrica de Combustível 
Nuclear da INB em Resende - RJ.

- 09/12/11 Operação do GOC/RJ no pedágio da BR 116 em Seropédica. 
Apreensão de mercadorias: 600 telefones celulares, 500 
baterias de celulares, 1200 camisas falsificadas de marcas 
conhecidas, 45 controles de Playstation , 380 óculos, 83 pen 
drive`s. Todo o material sem o devido desembaraço aduaneiro. 
Três pessoas encaminhadas à DPJ.

OM 137 – 
Escolta de 
Procurador
es do MPT

Das 17 às 21h de 
14/09/2011

Execução de  escolta policial em razão do deslocamento de 
veículos oficiais da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª 
Região, quando do retorno da Procuradoria do Município de 
Volta Redonda / RJ para a Sede da Procuradoria na Cidade do 
Rio de Janeiro.

OM 138 – 
Escolta do 
Superintend
ente

Das 19 às 23h de 
13/09/2011

Recepção do Superintendente Regional no Aeroporto do 
Galeão, com deslocamento para a Sede da 5ª SRPRF/RJ.

OM 139 – 
Escolta do 
Superintend
ente

Das 07h e 30min às 12h 
de 19/09/2011

Realização de escolta de segurança do Superintendente 
Regional e da Chefe do Nucom durante deslocamento  para 
evento na Vila Militar em Deodoro.

OM 141 – 
Apoio à 1ª, 
4ª e 6ª 
Delegacias

Das 17h de 20/09 às 05h 
de 21/09/11

Reforço de policiamento na região da Baixada Fluminense, em 
especial nos trechos da 1ª, 4ª e 6ª Delegacias PRF, com 
realização de comandos estáticos e rondas ostensivas.

OM 142 – 
Escolta do 
Superintend
ente

22/09/2011 Realização de escolta de segurança do Superintendente 
Regional e do chefe da SPF, que deslocaram para evento em 
Itaboraí.

OM 140 – 
Escolta 
ENEM 
2011

Das 12h de 22/09 às 21h 
de 23/09/11

Realização de Escolta de Segurança dos veículos da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que realizaram o 
transporte de malotes contendo as provas do ENEM 2011 de 
Osasco-SP até a Vila Militar-Deodoro.

OM 143 – 
Operação 
Itaperuna

De 27 a 30/09/2011 Reforço no policiamento e combate à criminalidade, 
fiscalização de trânsito e  transporte de passageiros, cargas, 
produtos perigosos e excesso de peso, visando ao aumento da 
percepção de segurança dos usuários que transitam na BR 356, 
bem como, da redução do número de acidentes. Operação 
conjunta envolvendo SPF, NOE, 5ª e 10ª Delegacias PRF.

OM 146 – 
Apoio à 1ª, 
4ª e 6ª 
Delegacias

Das 17h de 29/09 às 05h 
de 30/09/11

Reforço de policiamento na região da Baixada Fluminense, em 
especial nos trechos da 1ª, 4ª e 6ª Delegacias PRF, com 
realização de comandos estáticos e rondas ostensivas.
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OM 149 – 
Escolta do 
Superintend
ente

Das 16 às 20h do dia 
29/09/2011

Recepção do Superintendente Regional no Aeroporto Santos 
Dumont, com deslocamento para a Sede da 5ª SRPRF/RJ.

OM 147 – 
Escolta da 
Diretora 
Geral

30/09/2011 Realização de escolta de segurança da Sra. Diretora Geral do 
DPRF, que estará na cidade do Rio de Janeiro cumprindo 
compromissos de agenda.

OM 150 – 
Acompanha
mento 
Chefe do 
NUCOM

19 às 24h de 30/09/2011 Realização de acompanhamento da Chefe do NUCOM que 
compareceu, representando a 5ª SRPRF/RJ, em evento na 
Casa do Inspetor, em Petrópolis – RJ, conforme OS 047/2011-
SPF.

OM 148 – 
Escolta da 
Diretora 
Geral

01/10/2011 Realização de escolta de segurança da Sra. Diretora Geral do 
DPRF, que estará na cidade do Rio de Janeiro cumprindo 
compromissos de agenda.

OM 144 – 
Escolta 
ENEM 
2011

Das 13 às 22h de 
03/10/2011

Realização de Escolta de Segurança do veículo da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que realizou o 
transporte de malotes contendo as provas do ENEM 2011 do 
15º RECMEC, na Vila Militar,  até a  AMAN, em Resende.

OM 145 – 
Escolta 
ENEM 
2011

Das 12h de 03/10 às 12h 
de 04/10/11

Realização de Escolta de Segurança dos veículos da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que realizaram o 
transporte de malotes contendo as provas do ENEM 2011 do 
15º RECMEC, na Vila Militar, até o 56º BI, em Campos dos 
Goytacazes.

OM 151 – 
Brasília 
Viatura 
GOC

05 e 06/10/11 Deslocamento de policiais para Brasília a fim de receber a 
viatura Nissan-Frontier destinada ao GOC/RJ, conforme 
Ordem de Serviço 071/2011-CGO.

- 05/10/2011 Recuperação de 01 veículo com registro de roubo abandonado 
após assalto, conforme BOP 229318. 

- 07/10/2011 Fiscalização no Km 207 da BR 116 (Dutra).

OM 152 – 
Transporte 
de 
Armamento 

08/10/2011 Deslocamento de policiais da Sede da 5ª SRPRF/RJ 
transportando 36 (trinta e seis) carabinas MD 97 com 57 
(cinquenta e sete) carregadores com capacidade para 30 
projéteis, completamente desmuniciados, tendo como destino 
o aeroporto Santos Dumont, em atendimento ao Memorando 
289/2011-DCC/CGO.

- 10/10/2011 Fiscalização no Km 121 da BR 040.

OM 154 – 
Apoio à 2ª 
Del

13/10/2011 Apoio à  2ª Delegacia, reforçando o policiamento no trecho, 
em especial através de comandos no pedágio localizado no 
Km 322 da BR 101 em Niterói, de modo a coibir práticas 
delituosas. 

OM 160 - 
Escolta

18/10/2011 Escolta de pessoa ameaçada à Cidade do Rio de Janeiro para 
atendimento à Ordem Judicial em apoio à Subsecretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - SNPDCA, conforme solicitação contida no 
ofício 876/2011/SNPDCA/SDH/PR.

OM 161 – 
Apoio à 6ª 
Del

18/10/2011 Apoio à 6ª Delegacia, reforçando o policiamento  no trecho, 
em especial através de comandos no pedágio localizado no 
Km 207 da BR 116 em Seropédica, de modo a coibir práticas 
delituosas. 

OM 162 - 
Escolta

19/10/2011 Escolta de segurança da Sra. Ministra Maria do Rosário, Chefe 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, durante os seus deslocamentos na cidade do Rio de 
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Janeiro.

OM 164 – 
Escolta 
ENEM 
2011 

20/10/2011 Realização de Escolta de Segurança do veículo da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que realizou o 
transporte de malotes contendo as provas do ENEM 2011 do 
Terminal de Cargas dos Correios, na Ilha do Governador,  até 
CESGRANRIO, no Rio Comprido.

OM 159 – 
Operação 
Libra

Das 20h às 23h de 
20/10/11

Reforço no policiamento na BR 101-Norte (Posto de Itaúna – 
Km 308), visando atender as demandas na fiscalização do 
transporte de carga com excesso de peso. 

OM 163 - 
Escolta

21/10/2011 Escolta de segurança da Sra. Ministra Maria do Rosário, Chefe 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, durante os seus deslocamentos na cidade do Rio de 
Janeiro.

OM 165 – 
Operação 
Libra

Das 08h às 11h de 
21/10/11

Reforço no policiamento na BR 101-Norte (Posto de Itaúna – 
Km 308), visando atender as demandas na fiscalização do 
transporte de carga com excesso de peso. 

OM 166 – 
Apoio à 
RFB

23/10/2011 Apoio à Receita Federal do Brasil no monitoramento e 
abordagem a veículo proveniente de viagem à Foz do Iguaçu..

OM 167 – 
Anjos do 
Sol 

27 e 28/10/2011 Execução de ações repressivas em pontos confirmados de 
exploração sexual contra crianças e adolescentes na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, conforme trabalho 
desenvolvido pelo serviço de Inteligência do DPRF 
( Aditamento 02 à Ordem de Serviço 068/2011/SPF). 

OM 168 – 
Anjos do 
Sol 

27 e 28/10/2011 Execução de ações repressivas em pontos confirmados de 
exploração sexual contra crianças e adolescentes na Cidade de 
Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, conforme 
trabalho desenvolvido pelo serviço de Inteligência do 
DPRF(Ordem de Missão nº 051/2011/SPF).

OS 
073/2011-
SPF

03 a 16/11/2011 Apoiar as ações da Secretária de Segurança Pública do Estado 
do Rio de janeiro para desencadear ações de retomada de 
território para implantação de Unidade de Polícia Pacificadora 
– UPP, promovendo reforço de policiamento nas rodovias 
federais de acesso a cidade do Rio de Janeiro. Resultado final: 
109 Autos de infração, 916 veículos fiscalizados, 813 pessoas 
fiscalizadas, 9 veículos retidos, 6 veículos recuperados, 05 
pessoa detidas.

OM 
169/2011/N
OE

18 e 19/11/2011 Acompanhamento e monitoração de funcionários da Fundação 
Cesgranrio que realizaram o transporte de dados armazenados 
em meio digital para correção do ENEM 2011, da cidade do 
Rio de Janeiro para Brasília.

OM 
172/2011/N
OE

27/11/2011 Apoio à 2ª Delegacia PRF na repressão às ações de vândalos, 
em automóveis e coletivos, bem como aumentar a sensação de 
segurança dos usuários da rodovia.

OM 
171/2011/N
OE

29/11 a 02/12 Apoiar a 10ª Delegacia PRF, incrementando as ações de 
combate ao crime ambiental, agregando ferramentas de 
fiscalização de fraudes veiculares, presença de menores em 
cenários de crime, tráfico de entorpecentes. Resultado dos dias 
29 e 30/11: 02 detidos por porte ilegal de arma (um deles tinha 
03 mandados de prisão em aberto), 01 revólver cal 38 e 11 
munições apreendidos.

OM 
173/2011/N
OE

28/11/2011 Escolta de segurança da Ministra da Secretaria de direitos 
Humanos, Sra. Maria do Rosário, durante os seus 
deslocamentos na cidade do Rio de Janeiro.

OM 
174/2011/N

28/11/2011 Manutenção da segurança na área de realização do leilão e seu 
entorno, bem como dos valores arrecadados na hasta pública, 
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OE realizando a sua guarda e escolta até a agência bancária

OM 
171/2011/N
OE

29/11 a 02/12/2011 Apoio à 10ª Delegacia PRF, incrementando as ações de 
combate ao crime ambiental, agregando ferramentas de 
fiscalização de fraudes veiculares, presença de menores em 
cenários de crime, tráfico de entorpecentes

OM 
175/2011/N
OE

05 a 09/12/2011 Atendimento à solicitação do Ministério Público do Estado da 
Bahia para ações de repressão ao crime organizado, 
cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, 
conforme OS 106/2011-CGO. Resultados: 03 pessoas 
conduzidas à DPJ por cumprimento de mandado de prisão e 
diversos documentos e bens apreendidos em cumprimento a 
mandados de busca e apreensão.

OM 
176/2011/N
OE

05 a 07/12/2011 Apoio à 9ª Delegacia PRF, incrementando as ações de combate 
ao crime ambiental, agregando ferramentas de fiscalização de 
fraudes veiculares, presença de menores em cenários de crime 
e tráfico de entorpecentes. Resultado: Apreensão de 800 talos 
medindo 50 cm de comprimento de palmito Jussara in natura 
sem licença ambiental e 01 pessoa conduzida à DPJ.

OM 
178/2011/N
OE

08/12/2011 Execução de operação conjunta com equipes da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente na região de Itaúna – São 
Gonçalo, especificamente na comunidade do Salgueiro, 
conforme solicitação do Delegado Titular daquela delegacia. 

OM 
177/2011/N
OE

12 a 15/12/2011 Apoio ao efetivo da 10ª Del.PRF em Operação conjunta com o 
Ministério Público e demais Órgãos de Segurança do 
Município de Campos dos Goytacazes / RJ, com a finalidade 
de intensificar a fiscalização de trânsito no trecho da Delegacia 
com o foco em veículos automotores em especial motocicletas. 
Resultados: 27 veículos retidos, 103 AI`s, 08 CRLV`s 
recolhidos, 02 CNH`s recolhidas, 07 pessoas conduzidas à 
DPJ, 05 armas de fogo, 50 munições e 50 pedras de crack 
apreendidas.

OM 
179/2011/N
OE

17/12/2011 Intensificação das atividades de policiamento e fiscalização 
através de rondas ostensivas no trecho da 6ª Delegacia PRF, 
da BR 116  de modo a coibir práticas delituosas. 

OM 
180/2011/N
OE

19 a 21/12/2011 Desenvolvimento de ações de combate à criminalidade, 
comercialização ilícita de substâncias restritas ou ilegais nas 
rodovias e estradas federais do Estado do Rio de Janeiro, 
promovendo ainda a integração entre NUINT, NOE e outras 
instituições. Resultado: 06 comprimidos de  Videnfil e 91 
comprimidos de Desobesi-M(rebite), 04 pessoas conduzidas à 
DPJ

OM 
181/2011/N
OE

20/12/2011 Cumprimento das diretrizes operacionais da 5ª 
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal para 
lançamento do PROJETO RODOVIDA no Estado do Rio de 
Janeiro, apoiando a 2ª Delegacia PRF na repressão ao 
cometimento de ilícitos penais e infrações de trânsito. 

- 19 a 22/12/2011 Capacitação de 80 policiais de Delegacias PRF em fuzil Pfal 
7,62mm com módulos de treinamento no CT e no estande de 
tiro do DCMun em Paracambi-RJ.

OM 182 – 
Operação 
Final de 
Ano

Das 23h de 23/12 à 01h de 
24/12/2011

PROJETO RODOVIDA - Operação Final de Ano - Aumento 
da presença e disponibilidade da Polícia Rodoviária Federal e 
demais Órgãos Públicos nos períodos, locais e horários com 
maior concentração de registros de acidentes, nas estradas e 
rodovias, através de integração e ações conjuntas, realizando 
operações simultâneas com outras agências de fiscalização, 
integrando ações de segurança de trânsito no modal rodoviário 
federal, estadual e municipal. Resultado: 01 veículo retido e 80 
AI`s.
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OM 
183/2011/N
OE

Das 23h de 30/12 à 01h de 
31/12/2011

PROJETO RODOVIDA - Operação Final de Ano - Aumento 
da presença e disponibilidade da Polícia Rodoviária Federal e 
demais Órgãos Públicos nos períodos, locais e horários com 
maior concentração de registros de acidentes, nas estradas e 
rodovias, através de integração e ações conjuntas, realizando 
operações simultâneas com outras agências de fiscalização, 
integrando ações de segurança de trânsito no modal rodoviário 
federal, estadual e municipal. Resultados: 01 veículo 
recuperado, 01 pessoa encaminhada à DPJ, 02 veículos 
retidos, 01 CNH recolhida e 09 AI`s.

OM 
184/2011/N
OE

27/12/2011 Realização de escolta de segurança do Superintendente 
Regional, que deslocou para evento em Resende-RJ, 
retornando à Sede no mesmo dia.

CRET–RJ / NURAM / SPF
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PARA O 

TRÂNSITO 2011

ATIVIDADE LOCAL PERÍODO CUSTOS
Comando Educativo em 

conjunto com a Sociedade 
Brasileira de Ortopedia - 

Sbot 

Ponte Rio – Niterói / BR 101, km 322. Janeiro / Fevereiro Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adicional 

Prêmio Top Ouro para 
Segurança Viária / Viação 

Águia Branca

Sest / Senat de Alcântara Fevereiro Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adicional 

Articulação do Fetran Secretaria de Trânsito e Transportes de São 
Gonçalo

Abril Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adicional 

Articulação e participação 
– Campanha “Uma Luz 

para a Vida”

5ª SRPRF / Operação Semana Santa / 
Tiradentes 2011

Abril Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adiciona

Articulação para Semana 
Nacional de Trânsito / 
DNIT – EBTE - LMX

5ª SRPRF / Itaguaí – Porto Sudeste Julho Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adicional 

Palestras e Comandos 
Educativos / Semana 

Nacional de Trânsito / BR 
101 e 493

Itaguaí – Porto Sudeste / Rio Bonito / 
Campos dos Goytacazes / Cardoso Moreira / 

Italva / Itaperuna / Fetran*

Setembro Diárias para 
atividades de 

Educação para o 
Trânsito (Ação 

8692)
R$ 5.144,77

Articulação para Comando 
Educativo / Secretaria de 

Trânsito de Angra dos Reis

Prefeitura de Angra dos Reis Outubro Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adicional 

Articulação para Educação 
de Trânsito / Fetran, com o 
Detran - RJ / Participação 

Detran - RJ Outubro Participação 
Fetran no Mato 
Grosso do Sul
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no Fetran DPRF / MS* (Ação 8692)
 R$ 1.372,69.

Palestra / Seminário na 
Universidade Celso Lisboa

Universidade Celso Lisboa Outubro Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adicional 

Projeto Cidadania / 
Segurança com Prefeitura 

de Duque de Caxias e 
Secretaria de Segurança 

Pública do Rio de Janeiro

Duque de Caxias, Bairro Amapá / 4º Distrito Outubro Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adicional 

Articulação e lançamento 
do Projeto Rodovida / 
Comando Educativo

Ponte Rio – Niterói / BR 101, km 322. Dezembro Orçamento 
regular DPRF / 
nenhum custo 

adicional 

1º DELEGACIA – (1ª Parte)
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011

(OBS: Relatório Consolidado da Antiga 1ª Delegacia)

NOME PERÍODO OBJETIVO

Operação Carga 
Excedente

Dia 10 de janeiro 2011.
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 02 de fevereiro 2011
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Comando de Inspeção 
Veicular

Dia 03 de fevereiro 2011 
Das 09:00h às 11:00h e 
das 14:00h às 16:00h. 

Mobilização do efetivo para desenvolvimento de comando com vistas à 
diminuição de ocorrências de trânsito e criminais no trecho da 1ª Delegacia.

Comando de Fiscalização 
de Alcoolemia

De 25 a 26 de fevereiro de 
2011 / Das 23:00h às 
01:00h e das 04:00h às 
06:00h. 

Incremento na fiscalização de condições e documentação veicular, bem 
como na fiscalização e repressão aos condutores que fazem uso de álcool e 
assumem a direção de um veículo.

Operação Carga 
Excedente

Dia 28 de fevereiro 2011.
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carnaval

De 00:00h do dia 04 de 
março de 2011 
prolongando-se até às 
24:00h do dia 09 de março 
de 2011. 

Reforço no policiamento através da aplicação direcionada dos recursos 
existentes com vistas à redução de acidentes de trânsito e ao aumento da 
segurança na BR-040, coibindo infrações ao CTB e ações criminosas, no 
período do feriado de Carnaval.

Operação Carga 
Excedente

Dia 14 de março 2011.
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente. 

Comando de Fiscalização 
de Motocicletas

Dia 30 de março de 2011, 
das 17:00 às 19:00 horas. 

Diminuição do índice de ocorrências de acidentes de trânsito e 
criminalidade com o incremento na fiscalização de condições e 
documentação veicular e de seus respectivos condutores, bem como na 
fiscalização e repressão às ações criminosas praticados por ocupantes de 
motocicletas.

Comando de Fiscalização 
com Etilômetro

Dia 04 de abril de 2011, 
das 20:00 às 22:00 horas.

Incremento na fiscalização de condições e documentação veicular, bem 
como na fiscalização e repressão aos condutores que fazem uso de álcool e 
assumem a direção de um veículo.

Comando de Fiscalização Dia 05 de abril de 2011, Diminuição do índice de ocorrências de acidentes de trânsito e 
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de Motocicletas das 17:00 às 19:00 horas.

criminalidade com o incremento na fiscalização de condições e 
documentação veicular e de seus respectivos condutores, bem como na 
fiscalização e repressão às ações criminosas praticados por ocupantes de 
motocicletas.

Comando de Fiscalização 
de Motocicletas

Dia 09 de abril de 2011, 
das 17:00 às 19:00 horas.

Comando voltado à fiscalização específica de motocicletas, com o objetivo 
de diminuir índices de ocorrências de acidentes de trânsito e criminalidade.

Comando de Fiscalização 
de Veículos de Carga

Dia 14 de abril de 2011, 
das 10:00 às 12:00 horas.

Intensificação na fiscalização de veículos de carda devido ao intenso fluxo 
de desses veículos no trecho circunscrito à 1ª Delegacia, área comumente 
com alto índice de ocorrências de acidentes de trânsito e criminalidade, 
demandando um incremento na fiscalização de condições e documentação 
veicular, de seus respectivos condutores, e da carga transportada, 
principalmente no que diz respeito ao excesso de peso.

Operação Carga 
Excedente

Dia 14 de abril 2011.
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 15 de abril 2011.
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Semana Santa/ 
Tiradentes

Dia 20 de abril de 2011, 
00:00h, prolongando-se 
até às 24:00h do dia 24 de 
abril de 2011. 

Implementação do reforço no policiamento através da aplicação direcionada 
dos recursos existentes com vistas à redução de acidentes de trânsito e ao 
aumento da segurança na BR-040, coibindo infrações ao CTB e ações 
criminosas, no período do feriado de Tiradentes e Semana Santa.

Comando de Fiscalização 
de Veículos de Carga

Dia 04 de maio de 2011, 
das 16:00 às 18:00 horas.

Intensificação na fiscalização de veículos de carda devido ao intenso fluxo 
de desses veículos no trecho circunscrito à 1ª Delegacia, área comumente 
com alto índice de ocorrências de acidentes de trânsito e criminalidade, 
demandando um incremento na fiscalização de condições e documentação 
veicular, de seus respectivos condutores, e da carga transportada, 
principalmente no que diz respeito ao excesso de peso.

Comando de Fiscalização 
com Etilômetro

Dia 13 de maio de 2011, 
das 20:00 às 22:00 horas.

Incremento na fiscalização de condições e documentação veicular, bem 
como na fiscalização e repressão aos condutores que fazem uso de álcool e 
assumem a direção de um veículo.

Operação Carga 
Excedente

Dia 18 de maio 2011. A 
partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Comando de Fiscalização 
de Veículos de Carga

Dia 24 de maio de 2011, 
das 10:00 às 12:00 horas.

Fiscalização de veículos de carda com o incremento na fiscalização de 
condições e documentação veicular, de seus respectivos condutores, e da 
carga transportada, principalmente no que diz respeito ao excesso de peso.

Operação Carga 
Excedente

Dia 6 de junho 2011.
A partir das 2300 h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Comando de Fiscalização 
de Motocicletas

Dia 09 de junho de 2011, 
das 15:00 às 17:00 horas.

Diminuição do índice de ocorrências de acidentes de trânsito e 
criminalidade com o incremento na fiscalização de condições e 
documentação veicular e de seus respectivos condutores, bem como na 
fiscalização e repressão às ações criminosas praticados por ocupantes de 
motocicletas.

Comando de Fiscalização 
de Motocicletas

Dia 10 de junho de 2011, 
das 15:00 às 17:00 horas.

Comando voltado à fiscalização específica de motocicletas, com o objetivo 
de diminuir índices de ocorrências de acidentes de trânsito e criminalidade.

Comando de Fiscalização 
com Etilômetro

Dia 11 de junho de 2011, 
das 20:00 às 22:00 horas.

Repressão a condutores que fazem uso de álcool e assumem a direção de um 
veículo, bem como fiscalização de condições e documentação veicular

Comando de Fiscalização 
de Motocicletas

Dia 16 de junho de 2011, 
das 15:00 às 17:00 horas.

Diminuição do índice de ocorrências relacionadas a motocicletas tanto 
acidentes de trânsito quanto criminalidade com checagem de documentação 
veicular e de seus respectivos condutores.

Operação Corpus Christi Dia 22 de junho de 2011, 
das 15:00 às 23:00 horas.

Mobilização do Grupo Tático para desenvolvimento de comando com vistas 
à diminuição de ocorrências de acidentes de trânsito e criminais no trecho 
da 1ª Delegacia no período do feriado de Corpus Christi.

Operação Corpus Christi Dia 23 de junho de 2011, 
das 15:00 às 23:00 horas.

Mobilização do Grupo Tático para desenvolvimento de comando com vistas 
à diminuição de ocorrências de acidentes de trânsito e criminais no trecho 
da 1ª Delegacia no período do feriado de Corpus Christi.
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Operação Corpus Christi Dia 26 de junho de 2011, 
das 15:00 às 23:00 horas

Mobilização do Grupo Tático para desenvolvimento de comando com vistas 
à diminuição de ocorrências de acidentes de trânsito e criminais no trecho 
da 1ª Delegacia no período do feriado de Corpus Christi.

Comando de Identificação 
Veicular

Dia 30 de junho de 2011, 
das 17:00 às 19:00 horas.

Fiscalização de condições e documentação veicular, de seus respectivos 
condutores.

Comando em apoio à 3ª 
Delegacia

Dia 30 de junho de 2011, 
das 17:00 às 03:00 horas.

Mobilização do efetivo para desenvolvimento de comando com vistas à 
diminuição de ocorrências de trânsito  no trecho da 3ª Delegacia, 
aumentando a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão nas 
rodovias federais naquele trecho.

Comando em apoio à 3ª 
Delegacia

Dia 02 de julho, das 17:00 
às 03:00 horas.

Mobilização do efetivo para desenvolvimento de comando com vistas à 
diminuição de ocorrências de trânsito  no trecho da 3ª Delegacia, 
aumentando a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão nas 
rodovias federais naquele trecho.

Comando em apoio à 3ª 
Delegacia

Dia 04 de julho das 17:00 
às 03:00 horas.

Mobilização do efetivo para desenvolvimento de comando com vistas à 
diminuição de ocorrências de trânsito  no trecho da 3ª Delegacia, 
aumentando a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão nas 
rodovias federais naquele trecho.

Operação Carga 
Excedente

Dia 06 de julho 2011.
A partir das 2300 h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Jogos Mundiais 
Militares

dia 06 ao dia 27 de julho 
de 2011, nos horários 
definidos pelo responsável 
pela operação.

Apoio aos JOGOS MUNDIAIS MILITARES que ocorreram na cidade do 
Rio de Janeiro.

Operação Jogos Mundiais 
Militares II

Dia 08 de julho de 2011, a 
partir das 20:30

Mobilização do efetivo para apoio e trabalho conjunto com o NOE-RJ, 
garantindo assim a fluidez e a segurança do trânsito no âmbito da BR040.

Operação Jogos Mundiais 
Militares II

Dia 12 de julho de 2011, 
a partir das 15:00

Operação n o período dos 5º Jogos Mundiais Militares juntamente com o 
NOE-RJ quando se fiscalizou na área da 1ª delegacia, com o intuito de 
inibir e coibir possíveis infrações de trânsito, bem como, a prática de 
atividades criminosas.

Operação Carga 
Excedente

Dia18 de julho de 2011
A partir das 23:00h

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Jogos Mundiais 
Militares III

Dia 19 de julho de 2011, 
a partir das 00:00 h.

Mobilização do efetivo para apoio e trabalho conjunto com o NOE-RJ, 
garantindo assim a fluidez e a segurança do trânsito no âmbito da BR040.

Comando de Fiscalização 
de Motocicletas

Dia 20 de junho de 2011, 
das 15:00 às 17:00 horas.

Comando voltado à fiscalização específica de motocicletas, com o objetivo 
de diminuir índices de ocorrências de acidentes de trânsito e criminalidade.

Operação Carga 
Excedente

Dia 25 de julho de 2011
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Comando de Identificação 
Veicular

Dia 26 de julho de 2011, 
das 15:00 às 17:00 horas.

Mobilização do efetivo para desenvolvimento de comando com vistas à 
diminuição de ocorrências de trânsito e criminais no trecho da 1ª Delegacia.

Operação Carga 
Excedente

Dias 03 de agosto 2011.
A partir das 11:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 11 de agosto 2011.
A partir das 10:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 17 de agosto de 2011.
A partir das 23:00h

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Transporte 
Seguro

Dia 19 de agosto de 2011
10:00 horas

Operação para o transporte rodoviário de MONAZITA, carga radioativa.

Operação de Escolta 
Policial

Dia 24 de agosto de 2011
05:30h.

Apoio ao desenvolvimento da Operação Apoio Ostensivo à COINT, devido 
ao Encontro de Superintendentes que ocorrerá na Cidade de Petrópolis / RJ.

Operação Carga 
Excedente

Dia 24 de agosto de 2011
23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação de Escolta 
Policial

Dia 28 de agosto de 2011
07:30h.

Apoio ao desenvolvimento da Operação Apoio Ostensivo à COINT, devido 
ao Encontro de Superintendentes que ocorrerá na Cidade de Petrópolis / RJ.
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Comando de Fiscalização 
de Motocicletas

Dia 25 de agosto de 2011
das 15:00 às 17:00 horas.

Diminuição do índice de ocorrências relacionadas a motocicletas tanto 
acidentes de trânsito quanto criminalidade com checagem de documentação 
veicular e de seus respectivos condutores.

Comando de Fiscalização 
com Etilômetro

Dia 26 de agosto de 2011, 
das 19:00 às 01:00 horas. 

Incremento na fiscalização de condições e documentação veicular, bem 
como na fiscalização e repressão aos condutores que fazem uso de álcool e 
assumem a direção de um veículo.

Operação Carga 
Excedente

Dia 27 de agosto de 2011
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 31 de agosto de 2011
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 1º de setembro de 
2011
A partir das 23:00h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Apoio Policial Dia 3 de setembro de 
2011, às 10:00h.

Disponibilização do efetivo para fornecer apoio policial na ação a ser 
desenvolvida no Km 90 sentido RJ, nas proximidades do posto de 
abastecimento Tallarida de acordo com sentença em Ação Civil Pública 
movida pelo MPF contra a concessionária CONCER com vistas à remoção 
e realocação de moradores

Operação Apoio Policial Dia 7 de setembro de 
2011, às 14:00h.

Disponibilização do efetivo para fornecer apoio policial na realização da 
MARCHA PROFÉTICA DA COMUNIDADE DE NOVA CAMPINA ATÉ 
A VILA CANAÃ, afim de garantir o fluxo do tráfego e incolumidade dos 
participantes.

Comando de Identificação 
Veicular

Dia 06 de setembro de 
2011, das 16:00 às 18:00 
horas. 

Incremento na fiscalização de condições e documentação veicular e de seus 
respectivos condutores, com vistas à diminuição de ocorrências de acidentes 
de trânsito e criminais no trecho da 1ª Delegacia.

Operação Apoio Policial
Dia 13 de setembro de 
2011, das 06:00 às 20:00 
horas.

Apoio policial na pesquisa para o PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES 
URBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO – 
PDTU 2011, afim de abordar os veículos necessários e garantir o fluxo do 
tráfego e incolumidade dos participantes.

Operação Apoio 
Operacional

15 de setembro de 2011.
A partir das 00:00h, com 
final previsto às 03:00h. 

Interdição da rodovia, em ambos os sentidos, no km 67, da BR040, em 
ambos os sentidos, para a instalação de vigas da passarela. (em frente ao 
IPAE), possibilitando a segurança viária aos usuários da rodovia.

Comando de Fiscalização 
Conjunta

Dia 16 de setembro de 
2011, das 16:00 às 20:00 
horas. 

Fiscalização conjunta ao 26º BPM com mobilização do efetivo para 
desenvolvimento de comando com vistas à diminuição de ocorrências de 
trânsito e criminais no trecho da 1ª Delegacia.

Operação Carga 
Excedente

Dia 19 de setembro de 
2011.
A partir das 23:oo horas.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 26 de setembro de 
2011.
A partir das 23:oo horas.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente

Operação Carga 
Excedente

Dia 28 de setembro de 
2011
A partir das 23:00 horas.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Apoio Policial Dia 29 de setembro de 
2011, das 09:30 às 17:00h.

Realização de trabalho de pesquisa para a contagem de veículos e 
entrevistas com condutores, por empresa contratada pela CRT. 

Operação Carga 
Excedente

Dia 03 de outubro de 
2011.
A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 19 de outubro de 
2011.
A partir das 11:00 h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga Dia 19 de outubro de Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
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Excedente 2011. 
A partir das 23:30h.

através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 24 de outubro de 
2011.
A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 27 de outubro de 
2011.
A partir das 11:00 h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 31 de outubro de 
2011.
A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 02 de novembro de 
2011.
A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 07 de novembro de 
2011.
A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Apoio Policial
Dia 07 de novembro de 
2011. 
 A partir das 19:00h.

Disponibilização do efetivo da 1ª e da 4ª Delegacias para fornecer apoio 
policial na ação desenvolvida, garantindo a fluidez do tráfego, o 
cumprimento das normas de trânsito no km 109, sentido a Juiz de Fora, na 
alça de acesso ao viaduto da BR 116, sentido RJ.

Operação Apoio Policial
Dia 13 de novembro de 
2011, das 09:30h às 
15:00h.

Disponibilização do efetivo fornecendo apoio policial na ação desenvolvida, 
no trecho da 4ª delegacia.

Operação Conjunta com 
26º BPM

Dia 11 de novembro de 
2011.
A partir das 17:00 horas.

Fiscalização no sentido de coibir a fuga de meliantes das áreas ocupadas 
durante a Operação Retomada II, que, possivelmente, tiveram como destino 
as cidades do interior do Estado do Rio. 

Operação Apoio Policial Dia 18 de novembro de 
2011, às 11:00h.

Disponibilização do efetivo para fornecer apoio policial na ação a ser 
desenvolvida no Km 90 sentido RJ, nas proximidades do posto de 
abastecimento Tallarida de acordo com sentença em Ação Civil Pública 
movida pelo MPF contra a concessionária CONCER com vistas à remoção 
e realocação de moradores

Operação Carga 
Excedente

Dia 30 de novembro de 
2011.  A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 22 de Dezembro de 
2011.
A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 26 de Dezembro de 
2011.
A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

Operação Carga 
Excedente

Dia 28 de Dezembro de 
2011.
A partir das 23:30h.

Aplicação do efetivo para fornecer apoio operacional e segurança viária 
através do serviço de batedor de carga excedente.

1º DELEGACIA – (2ª Parte)
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011

(OBS: Relatório Consolidado da Antiga 6ª Delegacia)

NOME PERÍODO OBJETIVO

Crime 03/01/11 Encaminhamento a delegacia judiciaria pelo crime de tentativa de roubo do 
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veículo de carga pelo próprio empregado da empresa. 50ª DP – sem RO. C-
930412 – BOP Nº 222177.

Crime 05/01/11 Encaminhamento de indivíduo por evasão do local de acidente de transito à 
94ª DP sob RO. 006/2011 – C-931517 – BOP Nº 222167.

Crime 07/01/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM. 94ª DP- RO. 10/2011 – BOP Nº 222168.

Crime 08/01/11 Prisão de 2 indivíduos pelo crime de tráfico de drogas (lança perfume) 94ª 
DP – BOP Nº 222169.

Crime 09/01/11 Encaminhamento de cidadão a delegacia judiciária em razão de ter sido 
vitima de roubo na rodovia. 31ª DP sob o RO. 201 – BOP Nº 441-10.

Crime 09/01/11 Encaminhamento de veículo automotor abandonado na rodovia com drogas 
em seu interior - DPF de Volta Redonda registrado sob o Auto de 
Apresentação e Apreensão nº 3/2011. - BOP Nº 222170.

Crime 11/01/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM. 94ª DP sob o RO 0021 – C- 935688 – BOP Nº 437-10;

Crime 11/01/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM. 94ª DP  sob o RO 022/94/11 – C-935694 – BOP Nº 438-10.

Crime 12/01/11 Encaminhamento de cidadão a delegacia judiciária em razão de ter sido 
vitima de roubo na rodovia, e posterior cárcere privado. Registrado na 52ª 
DP sob o RO 267/11 – BOP Nº 439-10.

Crime 17/01/11 Registro de roubo a coletivo na rodovia. Vítimas se negaram a comparecer 
em UPJ/RJ C 939759  e Central 5 4382 – BOP Nº 383-10.

Crime 20/01/11 Encaminhamento de condutor sem habilitação  envolvido em acidente de 
trânsito – 48 ª DP sob o RO 135/11 – BOP Nº 324-10.

Crime 21/01/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM. 94ª DP sob o RO 44 – BOP Nº 410-10

Crime 22/01/11 Veículo roubado no km 164 – fato comunicado à Polícia Militar pela 
Central 5 – vítima seguiu para a 38 DP para registro – BOP Nº 444-10.

Crime 24/01/11 Encaminhamento de indivíduo por tentativa de invasão a propriedade 
privada frustada pela PRF – 48ª DP sob o RO 166/2011 – ROD CRIME Nº 
944186 – BOP Nº 222191.

Crime 27/01/11 Encaminhamento de vítima de disparo de arma de fogo ao transitar na 
rodovia - 94ª DP sob o RO 0055/2011. - BOP Nº 425-10.

Crime 29/01/11 Informação de usuário que havia um ônibus atravessado na pista, km 163,5 
obrigando a parada. Três elementos assaltando os veículos. Nada foi 
encontrado nem as vítimas comunicaram – BOP Nº 222114.

Crime 29/01/11 Encaminhamento de condutor de veículo envolvido em atropelamento – 39ª 
DP sob o RO 623 – C -946736 – BOP Nº 222113.

Crime 31/01/11 Encontro de cadáver no km 166 – RO Nº 146/DH/RJ – BOP Nº 222115.

Crime 31/01/11 Encontro de cadáver no km 198 – registro na 55ª DP -  RO Nº 389 -BOP Nº 
0302.

Crime 01/02/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM,  sob o BOP PRF 022-11, encaminhado a 94a. DP.

Crime 01/02/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM,  sob o RO PCERJ 064/2011 da 94a. DP e BOP PRF 021-11.

Crime 02/02/2011 Encaminhamento de cidadão a delegacia judiciária em razão de ter sido 
vitima de tentativa de roubo na rodovia. Sob o BOP PRF 222116 e RO 
PCERJ 645/2011 da 38a. DP.

Crime 06/02/2011 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo sob o RO 
PCERJ 1036/2011 da 22a. 
DP e BOP PRF 222119.
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Crime 06/02/2011 Encaminhamento de cidadão a delegacia judiciária em razão de ter sido 
vitima de ameaça na rodovia. Sob o BOP PRF 222118 e RO PCERJ 
587/2011 da 53a. DP.

Crime 08/02/2011 Encaminhamento de indivíduo por lesão corporal,  sob o RO PCERJ 
080/2011 da 94a. DP e BOP PRF 424-10.

Crime 09/02/2011 Encaminhamento de indivíduo por dano ao patrimônio público, sob o RO 
PCERJ 054/2011e BOP PRF 001-11.

Crime 11/02/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM,  sob o RO PCERJ 093/2011 da 94a. DP e BOP PRF 024-11.

Crime 12/02/2011 Encaminhamento de indivíduo por prática de descaminho a Delegacia da 
Receita Federal,  BOP PRF 222192.

Crime 13/02/2011 Encaminhamento de indivíduo por prática de descaminho a Delegacia da 
Receita Federal,  BOP PRF 348-10.

Crime 14/02/2011 Encaminhamento de indivíduo por prática de descaminho a Delegacia da 
Receita Estadual / RJ,  BOP PRF 028-11.

Crime 14/02/2011 Encaminhamento de indivíduo por uso de documento público falso, sob o 
RO PCERJ 915/2011 da 39a. DP e BOP PRF 222120.

Crime 18/02/2011 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo sob o RO 
PCERJ 347/2011 da 48a. 
DP e BOP PRF 399-10.

Crime 22/02/2011 Condução de veículo automotor por alteração de características de 
identificação do mesmo, com troca de placas e rompimento de lacres, sob o 
RO PCERJ 375/2011 da 48a. DP e BOP PRF 222193.

Crime 23/02/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM, sob o RO PCERJ 125/2011 da 94a. DP  e BOP PRF 038-11.

Crime 26/02/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia, assim sendo gerado o RO PCERJ 462/2011 DRFC e 
BOP PRF 222194.

Crime 26/02/2011 Encaminhamento de cidadão a delegacia judiciária em razão de ter sido 
vitima de roubo em coletivo na rodovia. Sob o BOP PRF 068482.

Crime 28/02/2011 Encontro de cadáver, registrado sob o RO PCERJ 288/2011 da D. 
Homicídios  e BOP PRF 222122.

Crime 04/03/11 Cumprimento de 02 mandados de prisão em aberto para um indivíduo sob o 
RO. PCERJ 1144/2011 da 39ª DP e BOP Nº 222123.

Crime 05/03/11 Condutor teve mal súbito enquanto conduzia veículo automotor, ocorrendo 
óbito. Registrado na 56ª DP sob o RO. 1023/56 e BOP Nº 386-10.

Crime 05/03/11 Assalto a coletivo no ponto de parada, suspeito não localizado – BOP PRF 
063-11.

Crime 06/03/11 Prisão em flagrante de condutor sem CNH, e o veículo motocicleta com 
motor e chassi  adulterados Registrado na 22ª DP sob o RO 01855/2011e 
BOP Nº 222195.

Crime 08/03/11 Encaminhamento de indivíduo por uso de documento público falso, sob o 
RO PCERJ RO. 03396/2011 da 35a. DP e BOP Nº 181730

Crime 10/03/11 Encaminhamento de cidadão a delegacia judiciária em razão de ter sido 
vitima de roubo na rodovia. Registrado na 55ª DP sob RO. 941/11 e BOP Nº 
222196.

Crime 10/03/11 Encaminhamento de indivíduo pela prática do crime de descaminho. – 94ª 
DP sob o RO. 0162. BOP Nº 416-10.

Crime 10/03/11 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo – 94ª DP 
sob o RO.164.BOP Nº 415-10.

Crime 11/03/11 Prisão em flagrante por roubo a veículo de carga encaminhado à 94ª DP 
-RO. 169/2011. - BOP Nº 222197
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Crime 11/03/11 Atropelamento de ciclista em estado grave  por condutor sem habilitação – 
58ª DP sob o RO. 1799/2011 – BOP Nº 066-11.

Crime 12/03/11 Encaminhamento de vítima a delegacia judiciária pelo crime de tentativa de 
roubo seguido por lesão corporal causada por disparo de arma de fogo – 55ª 
DP sob o RO. 972. BOP Nº 443-10.

Crime 14/03/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia – 27ª DP sob o RO 1577/2011 – BOP Nº 222124.

Crime 14/03/11  Encaminhamento de indivíduo por prática de descaminho a Delegacia da 
Receita Federal,  BOP Nº 403-10

Crime 17/03/11 Encaminhamento de vítima pela prática de roubo a passageiros em veículo 
coletivo a delegacia judiciária – BOP nº 394-10.

Crime 17/03/11 Encaminhamento de vítima pela prática de roubo a passageiros em veículo 
coletivo a delegacia judiciária – BOP Nº 068-11.

Crime 18/03/11 Encaminhamento de vítima pela prática de roubo a passageiros em veículo 
coletivo a delegacia judiciária – BOP Nº 050-11.

Crime 18/03/11 Encaminhamento de vítima de auto lesão por disparo de arma de fogo após 
colisão entre veículos. – conduzido à 39ª DP para registro - BOP Nº 222125

Crime 18/03/11 Prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes – 54 DP sob o RO. 
1705/2011 – BOP  nº 053-11.

Crime 18/03/11 Encaminhamento de indivíduo por prática de descaminho a Delegacia da 
Receita Federal - BOP Nº 052-11

Crime 22/03/11 Encaminhamento de indivíduo por prática de descaminho a Delegacia da 
Receita Federal - BOP Nº 414-10.

Crime 22/03/11 Encaminhamento de indivíduo por prática de descaminho a Delegacia da 
Receita Federal - BOP Nº 008-11

Crime 25/03/11 Encaminhamento de indivíduo envolvido em acidente automobilístico que 
conduzia veículo sem possuir CNH – conduzido à 39ª DP – BOP Nº 222126

Crime 25/03/11 Registro de roubo de veículo de carga por três elementos armados na 
rodovia – registro na CIOP/RJ  nº 4650 – BOP Nº 088-11.

Crime 27/03/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia – sob o – 48ª DP Seropédica – C 984872. - BOP Nº 
083-11

Crime 28/03/11 Encaminhamento a delegacia judiciária de criança que faleceu na base da 
Concessionária – BOP Nº 091-11.

Crime 28/03/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia – sob o BOP Nº 089-11.

Crime 29/03/11 Encaminhamento de indivíduo por prática de descaminho a Delegacia da 
Receita Federal - BOP Nº 094-11

Crime 30/03/11 Encaminhamento de vítima a delegacia judiciária pelo crime de furto (saque 
de carga) – conduzido à 94ª DP – BOP Nº 402-10.

Crime 01/04/2011 Prisão em flagrante por roubo com uso de arma de fogo em coletivo, 
registrado sob o RO PCERJ 2022/2011 da 54a. DP e BOP PRF 090-11.

Crime 03/04/2011 Cumprimento de 3 mandados de prisão em aberto para um indivíduo sob o 
RO PCERJ 2641/2011 da 22a. 
DP e BOP PRF 222199.

Crime 03/04/2011 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo sob o RO 
PCERJ 2645/2011 da 22a. 
DP e BOP PRF 222198.

Crime 03/04/2011 Encaminhamento por suspeita de inautenticidade de CNH e condução de 
veículo automotor sob efeito de álcool. Sob o RO PCERJ 2889/2011 da 54 
DP  e BOP PRF 86553.
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Crime 03/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM,  sob o RO PCERJ 226/2011 da 94a. DP e BOP PRF 427-10.

Crime 04/04/2011 Prisão em flagrante por roubo a coletivo. Sob o RO PCERJ 2609/2011 da 
22a. DP e BOP PRF 222127.

Crime 04/04/2011 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo sob o RO 
PCERJ 1651/2011 da 39a. 
DP e BOP PRF 222000.

Crime 07/04/2011 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo sob o RO 
PCERJ 1712/2011 da 39a. 
DP e BOP PRF 222201.

Crime 07/04/11 Encaminhamento de cidadão à Delegacia da Receita Federal por crime 
tributário – BOP 428-10.

Crime 08/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto sob o RO 
PCERJ 2842/2011 da 58a. 
DP e BOP PRF 389-10.

Crime 09/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM,  sob o RO PCERJ 249/2011 da 94a. DP e BOP PRF 429-10.

Crime 09/04/2011 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo 
encaminhando a 22a. DP e BOP PRF 044-11.

Crime 11/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM, sob o RO PCERJ 262/2011 da 94a. DP e BOP PRF 405-10.

Crime 09/04/2011 Após acidente de transito, real condutor de um dos veículos envolvidos 
evadiu-se do local, e de forma fraudulenta outro indivíduo se fez passar por 
condutor no ato da colisão, registrado sob o RO PCERJ 3065/2011 da 64 DP 
e BOP PRF 390-10.

Crime 11/04/2011 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo sob o RO 
PCERJ 2915/2011 da 22a. 
DP e BOP PRF 461-09.

Crime 12/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM, sob o RO PCERJ 267/2011 da 94a. DP  e BOP PRF 095-11.

Crime 12/04/2011 Condução de veículo automotor por alteração de características do mesmo, 
com troca de placas e rompimento de lacres, sob o RO PCERJ da 38a. DP 
BOP PRF 391-10.

Crime 13/04/2011 Encontro de cadáver, registrado sob o RO PCERJ 271/2011 da 94a. DP  e 
BOP PRF 404-10.

Crime 16/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM, sob o RO PCERJ 279/2011 da 94a. DP e BOP PRF 412-10.

Crime 16/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, e prisão em 
flagrante de indivíduo, sob o RO PCERJ 1793/2011 da 56a. DP e BOP PRF 
222203.

Crime 16/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM, sob o RO PCERJ 279/2011 da 94a. DP e BOP PRF 096-11.

Crime 18/04/2011 Condução de veículo automotor por alteração de características do mesmo, 
com troca de placas e rompimento de lacres, sob o RO PCERJ 788/2011 da 
48a. DP e BOP PRF 222204.

Crime 20/04/2011 Encaminhamento de indivíduo pelo crime de ameaça (art. 147CP), para a 
39a. DP. e BOP PRF 045-11.

Operação Semana Santa 20 a 25/04/2011 Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais 
sob a circunscrição da 6ª delegacia, principalmente nos trechos que apontam 
maior demanda neste período, visando garantir a fluidez do trânsito, a 
regularidade do transporte coletivo interestadual de passageiros, em virtude 
do acréscimo do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de 
Tiradentes e Páscoa, bem como aumentar a percepção de segurança dos 
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cidadãos que trafegarão durante este período a redução dos índices de 
acidentes, em cumprimento da OS 01/6a.DEL/2011.

Crime 21/04/2011 Condução de indivíduo envolvido em acidente de transito, sem possuir 
CNH e dirigindo sob efeito de álcool,  sob o RO PCERJ 2533/2011 da 54a. 
DP e BOP PRF 222128.

Crime 21/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM, não sendo gerado  RO PCERJ na 94a. DP e BOP PRF 411-
10.

Crime 21/04/2011 Encaminhamento de indivíduo por condução de veículo automotor sob 
efeito de álcool. Sob o RO PCERJ 2525/2011 da 54 DP  e BOP PRF 072-11.

Crime 21/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM, sob o RO PCERJ 289/2011 da 94a. DP e BOP PRF 046-11.

Crime 22/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do SINIVEM, sob o RO PCERJ 293/2011 da 94a. DP e BOP PRF 430-10.

Crime 22/04/2011 Encaminhamento de indivíduo por uso de documento público falso, sob o 
RO PCERJ 1941/2011 da 39a. DP e BOP PRF 073-11.

Crime 23/04/2011 Prisão em flagrante por receptação de veículo automotor. Sob o RO PCERJ 
2568/2011 da 54a. DP e BOP PRF 222205.

Crime 24/04/2011 Encaminhamento de servidor público federal a delegacia judiciária em razão 
de ter sido vitima de roubo na rodovia. Sob o BOP PRF 222206.

Crime 27/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia, assim sendo gerado o GRV 11589259 e BOP PRF 
070-11.

Crime 27/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia, assim sendo gerado o GRV 11589033 e BOP PRF 
071-11.

Crime 28/04/2011 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para um indivíduo sob o RO 
PCERJ 2018/2011 da 39a. 
DP e BOP PRF 222130.

Crime 28/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia, assim sendo gerado o GRV 11591887 e BOP PRF 
222129.

Crime 28/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia, assim sendo gerado o GRV 11599609 e BOP PRF 
023-11.

Crime 29/04/2011 Encaminhamento de cidadão a delegacia judiciária em razão de ter sido 
vitima de roubo na rodovia. Sob o BOP PRF 086-11.

Crime 30/04/2011 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, abandonado 
sob o leito da rodovia, assim sendo gerado o GRV 11609922 e BOP PRF 
030-11.

Operação Dia do Trabalho 30/04/2011 Comemoração do Dia do Trabalho com festividades no município de 
Seropédica, com eventos e festividades em localidades próximas e às 
margens da rodovia BR465, sob a Ordem de missão 005/6a.DEL/2011.

Crime 03/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, 
encaminhado à 34ª DP sob o RO PCERJ. Nº 4761 e BOP PRF  Nº 087-11.

Crime 03/05/11 Encaminhamento de indivíduo, passageiro de ônibus interestadual, portando 
diversos aparelhos eletrônicos sem a devida documentação fiscal à 48ª DP 
sob o RO PCERJ. Nº 048-00904/2011 – BOP PRF Nº 047-11.

Crime 04/05/11 Tentativa de roubo – encaminhado para ciência da autoridade policial à 48ª 
DP – Comunicação 1010052  - Reg. CIOP 4843 e BOP PRF Nº 105-11.

Crime 05/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de furto na 56ª DP, 
abandonado na rodovia, sob o RO PCERJ. Nº 2094/11 – BOP PRF Nº 025-
11.
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Orientação de trânsito 05/05/11 Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos usuários da rodovia, 
bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
reforma da iluminação na BR 465 no trecho compreendido entre a ponte do 
Rio Guandu (Km 21,8) e o Posto da Polícia Rodoviária Federal (Km 22) e 
necessidade de operação pare/siga, sob a O.M. 009/6a. DEL/2011

Crime 05/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de furto na 37ª DP, 
abandonado na rodovia, sob o RO PCERJ. Nº 2714/2011 – BOP PRF Nº 
026-11.

Orientação de trânsito 06/05/11 Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos usuários da rodovia, 
bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
reforma da iluminação na BR 465 no trecho compreendido entre a ponte do 
Rio Guandu (Km 21,8) e o Posto da Polícia Rodoviária Federal (Km 22) e 
necessidade de operação pare/siga, sob a O.M. 010/6a. DEL/2011.

Operação temática 06/05/11 Fiscalização de coletivos - Necessidade  de realização de atividades 
específicas de fiscalização visando o combate à criminalidade, o desrespeito 
as leis de trânsito e ao aumento de percepção e sensação de segurança por 
parte dos usuários da rodovia, observando a interdisciplinariedade durante a 
fiscalização no tocante ao combate ao narcotráfico, contrabando, 
descaminho , consulta de indivíduos e na parte de trânsito a fiscalização de 
transporte de passageiros, sob a O.M. 014/6a. DEL/2011.

Orientação de trânsito 07/05/11 Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos usuários da rodovia, 
bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
reforma da iluminação na BR 465 no trecho compreendido entre a ponte do 
Rio Guandu (Km 21,8) e o Posto da Polícia Rodoviária Federal (Km 22) e 
necessidade de operação pare/siga, sob a O.M. 011/6a. DEL/2011.

Crime 07/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo/furto, com auxílio 
do sistema SINIVEM. Conduzido para a 94ª DP, conforme comunicação nº 
C= 1011850 e, sob o RO PCERJ Nº 00340/2011 – BOP PRF Nº 117-11.

Crime 09/05/11 Veículo automotor abandonado às margens da rodovia, km 173, com 
registro de roubo/furto no sistema SERPRO.Registrado na 52ª DPC sob o 
RO PCERJ Nº 3051/2011  e  DRV  nº 220-11 – BOP PRF Nº 027-11.

Crime 09/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de furto, com auxílio do 
sistema SINIVEM e encaminhamento do condutor do mesmo e seus 2 
passageiros. Encaminhado à 94ª DP sob o RO PCERJ. Nº 00344/2011 – 
BOP PRF Nº 119-11.

Crime 11/05/11 Colisão entre motocicleta e automóvel, com motociclista indo a óbito. 
Registrado na 94ª DPC, som o RO PCERJ Nº 00351/2011 – sem BOP PRF.

Crime 11/05/11 Crime contra o patrimônio praticado pelo motorista da carreta, a qual 
conduzia. O mesmo foi flagrado furtando combustível para vender a outro 
indivíduo. Veículos e condutores encaminhados à 50ª DPC , sem nº de RO. - 
BOP PRF Nº 106-11.

Crime 14/05/11 Encaminhamento de condutor de veículo automotor não habilitado, 
alcoolizado, que desacatou a equipe à 52ª DP sob o RO PCERJ Nº 
3157/2011 – BOP PRF Nº 056-11.

Crime 14/05/11 Encaminhamento de vítima de atropelamento hospitalizada por veículo 
automotor ignorado à 56ª DP sob o RO PCERJ Nº 02260/2011.

Operação temática 15/05/11 Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos usuários da rodovia, 
bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
evento festivo a ser realizado a partir de 16:00h com previsão de término às 
0:00h, no Parque de Eventos da Casa de Espetáculos RIOSAMPA, com 
expectativa de grande público, sob a O.M. 012/6a. DEL/2011.

Crime 15/05/11 Encaminhamento de condutor de veículo automotor alcoolizado à 35ª DP 
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sob o RO PCERJ. Nº 7131/2011 – BOP PRF Nº 222179.

Crime 15/05/11 Encaminhamento de condutor de veículo automotor alcoolizado envolvido 
em acidente de trânsito que ocasionou lesões corporais à 56ª DP sob o RO 
PCERJ Nº 02273/2011 – BOP PRF Nº 005-11.

Crime 16/05/11 Encaminhamento de condutor de veículo automotor alcoolizado envolvido 
em acidente de trânsito que ocasionou lesões corporais à 50ª DP sob o RO 
PCERJ Nº 050-02009/2011 – BOP PRF Nº 222180.

Crime 17/05/11 Cumprimento de mandado de prisão em aberto para 1 indivíduo, 
encaminhado à 64ª DP sob o  BOP PRF Nº 065-11.

Crime 18/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de furto na 48ª DP, 
abandonado na rodovia, sob o RO PCERJ. Nº 0995/2011 – BOP PRF Nº 
099-11.

Crime 18/05/11 Encaminhamento de condutores de veículos automotores envolvidos em 
acidente de trânsito que ocasionou lesões corporais à 52ª DP sob o RO 
PCERJ Nº 3238/2011.

Crime 19/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de furto na 48ª DP, 
abandonado na rodovia, sob o RO PCERJ. Nº 992/2011 – BOP PRF Nº 097-
11. 

Crime 19/05/11 Encaminhamento de 2 indivíduos, passageiros de ônibus interestadual, 
portando diversos aparelhos eletrônicos sem a devida documentação fiscal à 
94ª DP sob o RO PCERJ. Nº 367/2011 – BOP PRF Nº 108-11.

Crime 21/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de roubo, com auxílio do 
sistema SINIVEM e encaminhamento do condutor do mesmo a autoridade 
policial. Encaminhado à 94ª DP sob o RO PCERJ. Nº 0373/2011 – BOP 
PRF Nº 109-11.

Crime 21/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de furto na 33ª DP, 
abandonado na rodovia, sob o RO PCERJ. Nº 7248/2011 -  BOP PRF Nº 
079-11.

Crime 21/05/11 Encaminhamento de vítima de acidente de trânsito hospitalizada por veículo 
automotor ignorado à 53ª DP sob o RO PCERJ Nº 02360/2011.

Operação temática 22/05/11 Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos usuários da rodovia, 
bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
evento festivo a ser realizado a partir de 16:00h com previsão de término às 
0:00h, no Parque de Eventos da Casa de Espetáculos RIOSAMPA, com 
expectativa de grande público, sob a O.M. 013/6a. DEL/2011.

Crime 24/05/11 Encaminhamento de condutores de veículos automotores envolvidos em 
acidente de trânsito que ocasionou lesões corporais à 94ª DP sob o RO 
PCERJ Nº 00381/2011.

Crime 24/05/11 Recuperação de veículo de carga, com auxílio do sistema SINIVEM. O 
mesmo tinha registro de roubo em Caucaia – CE. Veículo e condutor 
encaminhados à 94ª DP, sob o RO PECERJ Nº 00383/2011 – BOP PRF Nº 
420-10.

Crime 30/05/11 Acidente de trânsito com vítima fatal no km 175 da BR 116 – registro na 58ª 
DP sob o RO Nº 058-04227/2011 – BOP PRF Nº 104-11.

Crime 31/05/11 Recuperação de veículo automotor com registro de furto/roubo na 56ª DP, 
abandonado na rodovia, sob o RO PCERJ Nº 002523/2011, comunicação nº 
1027109 – registro CIOP Nº 4951 – BOP PRF Nº 408-10.

Crime 05/06/11 Veículo envolvido em acidente e abandonado na BR 116, km 181,4 com 
registro de roubo na 44ª DP/RJ, sob o RO nº 1398/2010 – lavrados o BOP nº 
029-11 e DRV nº 348-11. Encaminhado ao Pátio legal sob GRV 118388-65.

Crime 06/06/11 Após acidente com derrame de carga, houve saque. Veículo interceptado 
contendo o produto do furto, sendo encaminhado com seu condutor  à 94ª 
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DP  com registro sob o RO. nº 00412/2011. Lavrado o BOP nº 148-11.

Crime 06/06/11 Após acidente com derrame de carga, houve saque. Veículo interceptado 
contendo o produto do furto, sendo encaminhado com seu condutor  e 
ocupantes  à 94ª DP  com registro sob o RO. nº 00412/2011. Lavrado o BOP 
nº 152-11.

Crime 06/06/11 Após acidente com derrame de carga, houve saque. Veículo interceptado 
contendo o produto do furto, sendo encaminhado com seu condutor e 
ocupante à 94ª DP  com registro sob o RO. nº 00412/2011. Lavrado o BOP 
nº 153-11.

Crime 06/06/11 Veículo trafegando pelo acostamento, após abordagem verificou-se haver 
três mandados de prisão contra seu condutor LEANDRO RIBEIRO DA 
SILVA. Encaminhado à 39ª DP, confirmou-se apenas um mandado. 
Lavrados o RO nº 02573/2011 da 39ª DP e BOP nº 068483.

Ordem de Missão 06/06/11 Necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização visando 
o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de trânsito e ao aumento de 
percepção e sensação de segurança por parte dos usuários da rodovia. 
Comando de Fiscalização de coletivos.

Crime 06/06/11 Veículo conduzindo vários equipamentos de informática, sem a Nota Fiscal. 
Tudo encaminhado à Receita Federal em 07/06/11. Lavrado comunicação nº 
1031567, registro Central  nº 5005 e BOP nº 150-11.

Crime 06/06/11 Ao realizar  fiscalização em ônibus da Viação 1001, foi encontrado diversas 
malas contendo celulares, baterias e carregadores, sem a nota fiscal. 
Mercadoria encaminhada à Receita Federal conforme comunicação nº 
1031560 – ciop nº 5004 e BOP nº 068484.

Crime 07/06/11 Ônibus da Auto Viação 1001 Ltda. , ao ser fiscalizado houve apreensão de 
roupa (camisas) relatado em folha B3. Lavrado comunicação nº 1031699, 
registro Central nº 5007 e BOP nº 158-11.

Crime 07/06/11 Assalto a ônibus da Viação Expresso do Sul Locadora Ltda., sendo 
subtraído bens apenas do seu condutor. Lavrado comunicação nº 1031700, 
registro Central nº 5008 e BOP nº 159-11.

Ordem de Missão 08/06/11 Necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização visando 
o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de trânsito e ao aumento de 
percepção e sensação de segurança por parte dos usuários da rodovia. 
Comando de Produto perigoso/Tacógrafo/Roubo de carga.

Crime 10/06/11 Veículo abandonado na pista sem registro de roubo/furto e encaminhado ao 
Posto da Pavuna. Lavrado comunicação nº 1034466 e BOP nº 098-11.

Crime 10/06/11 Acidente de trânsito com embriaguez ao volante de um condutor. Registrado 
na 56ª DP sob o RO nº 2721/2011 e lavrado BOP nº 407-10.

Crime 11/06/11 Acidente de trânsito com condutor alcoolizado e  motociclista indo a óbito 
no local. Autor preso em flagrante e encaminhado à 50ª DP de Itaguaí, sem 
nº de RO. Comunicação nº 1034479 e BOP nº 222181.

Ordem de Missão 11/06/11 Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao evento, 
bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
realização do 1º Encontro de Jeep Clube 4X4 de Seropédica com 
expectativa de grande fluxo de automóveis e transeuntes.

Crime 11/06/11 Condutor, senhor José Alberto Ribeiro de Souza, sob efeito de álcool. 
Registrado sob o BOP nº 222182.

Crime 12/06/11 Veículo abordado após alarme do sistema SINIVEM, com registro de 
roubo/furto na 33ª DP. Encaminhado juntamente com seu condutor à 94ª DP 
e registrado sob o RO nº 433/2011. Lavrado BOP  nº 401-10.

Ordem de Missão 12/06/11 Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao evento, 
bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
apresentação da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais com 
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expectativa de público de 4.000 pessoas e grande fluxo de veículos.

Crime 13/06/11 Veículo abordado após alarme do sistema SINIVEM, com registro de 
roubo/furto na 64ª DP sob RO  nº 4834/11. Encaminhado juntamente com 
seu condutor à 94ª DP e registrado sob o RO nº 435/2011. Lavrado BOP  nº 
160-11.

Ordem de Missão 13/06/11 Necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização visando 
o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de trânsito e ao aumento de 
percepção e sensação de segurança por parte dos usuários da rodovia. 
Comando de Fiscalização de coletivos.

Crime 13/06/11 Veículo de passeio contendo diversas peças de roupas, tecidos, mochila, 
mala, sem nota fiscal e com suspeita de autenticidade. Tudo encaminhado à 
94ª DP sob RO nº 440/2011. Lavrado BOP nº 161-11.

Crime 14/06/11 Veículo abandonado às margens da rodovia, com registro na 38ª DPC sob o 
RO. Nº 3567/2011, conforme DRV nº 271-11. Registrado sob o BOP nº 031-
11.

Crime 14/06/11 Veículo encontrado às margens da rodovia, no km 169 em 12/06/11, com 
ocorrência de furto na 53ª DPC sob o RO nº 2646/2011. Registrado sob o 
BOP nº 032-11.

Crime 14/06/11 Durante fiscalização em coletivo, foi encontrado bolsas contendo meias, 
tênis e agasalhos, com indícios de falsificação. As mercadorias serão 
encaminhadas à Receita Federal. Registro na Central sob nº 5040 e 
Comunicação  nº 1036895 – BOP nº 155-11.

Crime 14/06/11 Durante fiscalização em coletivo, foram encontradas bolsas e sacolas com 
com tênis, bonés e gorros, com sinais de falsificação. Registro na Central 
sob o nº 5040 e Comunicação nº 1036895. BOP nº 157-11.

Crime 14/06/11 Ao fiscalizar o coletivo, foi localizado encartes e DVD de filmes com 
suspeita de violação de direitos autorais. Registro no Central sob nº 5039 e 
Comunicação nº 1036959. BOP nº 163-11. 

Crime 14/06/11 Após fiscalizar coletivo, foi localizado diversas bermudas e sutians, com 
sinais de falsificação. As mercadorias serão encaminhadas à Receita 
Federal. Registro na Central nº 5038 e Comunicação nº 1036962. BOP nº 
162-11.

Crime 15/06/11 Veículo abordado após alarme no sistema SINIVEM, com a seguinte 
observação: RO 4360/2011, cheque clonado Bradesco, cc622344, Delegacia 
de Vilhena/RO ( 69 ) 3322-2172. Veículo e seus ocupantes encaminhados à 
94ª DP para averiguações. Registro Central nº 5045 e Comunicação nº 
1037587. BOP Nº 164-11.

Crime 15/06/11 Veículo recuperado e entregue ao proprietário, com auxílio do sistema BR 
BRASIL. Registro Central nº 5044 e Comunicação nº 1037563. BOP nº 
080-11.

Ordem de Missão 15/06/11 Necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização visando 
o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de trânsito e ao aumento de 
percepção e sensação de segurança por parte dos usuários da rodovia. 
Comando de Produto perigoso/Tacógrafo/Roubo de carga.

Crime 15/06/11 Veículo abordado após alarme do sistema SINIVEM, com registro de furto 
nº RJ 918-603/2011. Encaminhado à 94ª DP sob o RO nº 00448/2011. 
Registro na Central sob nº 5046 e Comunicação nº 1037590. BOP nº 165-
11.

Crime 16/06/11 Veículo de carga abandonado no km 216 da BR-116, com as portas abertas e 
chave na ignição. Consta ocorrência de roubo/furto, RO Nº 1415/2011/ RJ 
918. Lavrado DRV nº 306-11 bem como BOP nº 141-11.

Crime 18/06/11 Motocicleta com registro de roubo na área da 58ª DP sob o RO nº 1871. A 
motocicleta  e seus dois ocupantes foram encaminhados à 48ª DP e em 
seguida à 50ª DP em Itaguaí, onde ambos foram autuados sob o RO nº 2455. 
Lavrado o BOP nº 068485. 
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Crime 19/06/11 Condutor apresentou CNH com dúvida de autenticidade, sendo 
encaminhado à 56ª DP e registrado sob o RO nº 2863/2011. Nº de 
comunicação 1039352 e BOP – nº 035-11.

Crime 19/06/11 Condutor apresentou CNH com dúvida de autenticidade, sendo 
encaminhado à 56ª DP e registrado sob o RO nº 2862/2011. Nº de 
comunicação 1039366 e BOP – nº 123-11.

Ordem de Missão 20/06/11 Necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização visando 
o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de trânsito e ao aumento de 
percepção e sensação de segurança por parte dos usuários da rodovia. 
Comando de Fiscalização de coletivos.

Crime 21/06/11 Dois veículos da empresa Rapidão Vip Transportes e Locação, 
abandonados com as portas abertas e as chaves na ignição. Os mesmos 
foram removidos para o Posto da BR-465 para maiores averiguações. Há 
registro  na 71ª DP, Nº 3272/2011. Lavrado BOP nº 222183.

Crime 21/06/11 Veículo de carga com mercadoria suspeita e sem nota fiscal. Condutor com 
CNH de categoria incompatível com o veículo que conduzia. Enviados 
condutor, ocupante e veículo para a 94ª DP, sob o RO Nº 456/2011. 
Registrado no BOP nº 421-10.

Crime 22/06/11 Acidente no km 224,8 com saque  de aproximadamente 25% da  carga 
( aparelhos de ar condicionado ). Registro na 94ª DP sob o RO nº 458/2011 
e BOP nº 200-11.

Crime 22/06/11 Agressão de passageiro ao motorista de ônibus da empresa Master, linha 
Caxias x Nova Iguaçu. Todos encaminhados à 39ª DP, RO nº 2879/2011, 
comunicação nº 1041671 e BOP nº 068486.

Ordem de Missão 22/06/11 Necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização visando 
o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de trânsito e ao aumento de 
percepção e sensação de segurança por parte dos usuários da rodovia. 
Comando de Produto perigoso/Tacógrafo/Roubo de carga.

Crime 22/06/11 Duas pessoas agredidas na via pública, sendo que seus agressores fugiram. 
Vítimas encaminhadas ao Hospital da Posse e em seguida para a 58ª DP 
para medidas cabíveis. Comunicação nº 1042035, registro na Central nº 
5067 e BOP nº 190-11.

Ordem de Missão 27/06/11 Necessidade de realização de atividades específicas de fiscalização visando 
o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de trânsito e ao aumento de 
percepção e sensação de segurança por parte dos usuários da rodovia. 
Comando de Fiscalização de coletivos.

Ordem de Missão 29/06/11 Necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização visando 
o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de trânsito e ao aumento de 
percepção e sensação de segurança por parte dos usuários da rodovia. 
Comando de Produto perigoso/Tacógrafo/Roubo de carga.

Crime 29/06/11 Durante fiscalização em veículo de carga, de placas ION7236, foram 
encontradas  caixas com bebidas energéticas de origem estrangeira sem a 
devida comprovação fiscal. Encaminhado a Receita Federal sob o BOP nº 
156-11, Registro BR-Brasil C1046156.

Crime 30/06/11 Durante fiscalização em coletivo de linha Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro, 
da empresa Kaiowa, foram encontradas bolsas e sacolas com equipamentos 
eletrônicos sem a devida documentação fiscal. Encaminhando a Receita 
Federal sob o BOP nº 167-11.

Crime 30/06/11 Durante fiscalização em coletivo, foram encontradas 14 caixas com bebida 
energética importada sem a devida documentação fiscal. Encaminhado a 
Receita Federal sob o BOP nº 168-11.

Crime 30/06/11 Durante fiscalização em coletivo, foram encontrados 3 volumes com 
equipamentos eletrônicos sem a devida documentação fiscal. Encaminhando 
a Receita Federal sob o BOP nº 154-11.

Crime 30/06/11 Veículo automotor abandonado no km 164 da BR-116, ostentando placas 
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LBU1230, porem submetendo a consulta pelo Chassi, soube-se tratar do 
veículo de placas LPL2210. Consta ocorrência de roubo/furto, RO Nº 
2986/2011 da 39 DP/RJ. Lavrado BOP nº 057-11 e Registro na CIOP 5103.

Crime 30/06/11 Veículo automotor abandonado no km 166 da BR-116, de placas  DDD 
8106. Consta ocorrência de roubo/furto, RO Nº 2999/2011 da 39 DP/RJ. 
Lavrado BOP nº 075-11 e Registro na CIOP 5099.

Crime 30/06/11 Veículo automotor abandonado no km 186 da BR-116, de placas KYW 
1652. Consta ocorrência de roubo/furto, RO Nº 781/2011 da 48 DP/RJ. 
Lavrado BOP nº 007-11 e Registro na CIOP 5097.

Crime 30/06/11 Veículo automotor abandonado no km 177 da BR-116, de placas LBJ 1803. 
Consta ocorrência de roubo/furto, RO Nº 04543/2008 da 1812 DPC/ES. 
Lavrado BOP nº 076-11 e Registro na CIOP 5098.

Crime 30/06/11 Encaminhamento de veículos envolvidos em acidente de transito, bem como 
um dos condutores, menor de idade, e sua mãe para apreciação do Delegado 
pelo crime de transito. Lavrado BOP nº 068487 e Registro na CIOP 5100.

Crime 01/07/11

Recuperação de veículo - Veículo abordado após alarme no sistema 
Sinivem, com registro de roubo em Vilar dos Teles sob o RO. Nº 064-
05205/2011 em 14/06/2011. Encaminhado para a 94ª DP sob o RO. Nº 477-
11 e BOP Nº 110-11.

Crime 03/07/11
Recuperação de veículo - Veículo abordado após alarme no sistema 
Sinivem, sendo encaminhado para a 94ª DP sob o RO. Nº 480-11 e BOP Nº 
166-11.

Crime 06/07/11

Porte Ilegal de arma de fogo - Encaminhamento de 03 indivíduos com 
antecedentes criminais, portando uma arma de fogo Pistola Taurus calibre .
380 com 13 munições e carregador sobressalente para a 64ª DP, sob o RO. 
Nº  064-05869/2011.Registro Br-Brasil- C 1050294 e BOP Nº 191-11.

Crime 06/07/11

Recuperação de veículo - Veículo abordado após alarme no sistema 
Sinivem, com registro de furto. No interior do meso  havia diversos 
documentos em nome de várias pessoas além de bolsas com roupas , TV, 
CPU, FRIGOBAR e etc. Encaminhado juntamente com a condutora para a 
94ª DP sob o RO. Nº 490/2011 – BOP Nº 111-11.

Ordem de Missão 07/07/11

Nº 024 - Necessidade  de realização de atividades específicas de 
fiscalização visando o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de 
trânsito e ao aumento de percepção e sensação de segurança por parte dos 
usuários da rodovia. Comando de Fiscalização de motocicletas.

Crime 08/07/11

Crime de estupro e roubo - Encaminhamento de mulher vítima de abuso 
sexual e roubo de seus pertences por 02 elementos não identificados, sendo 
avistada  por populares pedindo socorro. Registro na DEAM de São João de 
Meriti sob RO. Nº 954-01983/2011.BOP Nº 201-11.

Crime 08/07/11

Crime tributário – Abordado ônibus da Empresa Andorinha S/A, e 
encontrado em seu bagageiro diversas caixas contendo produtos de 
maquiagem, sem nota fiscal, sendo tudo encaminhado à Receita Federal. 
Registro Br-Brasil C 1051709 e Central nº 05132 – BOP Nº 223-11.

Ordem de Missão 08/07/11

Nº 035 - Prestar apoio quanto a localização de UPJ´s, hospitais e demais 
procedimentos operacionais na circunscrição da regional do Rio de Janeiro 
às equipes participantes durante a Operação Cerco Metropolitano. 
Realização dos 5º Jogos Mundiais Militares – RJ. Ordem de Serviço 
03/2011 – Direção Geral. Ordem de Serviço 039/2011 – SPF/RJ.

Crime 08/07/11
Acidente de trânsito com vítima – motociclista colidiu na traseira do 
veículo placa KNW-8291 e caiu em baixo da carreta com reboque placa 
DBM-0942, sendo socorrido pela Nova Dutra. - BOP Nº 246-11.

Crime 08/07/11 Acidente de trânsito com vítima - colisão lateral entre dois veículos com 
um ferido – BOP Nº 240-11.

Ordem de Missão 09/07/11 Nº 032 - Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao 
evento, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
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observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
realização da Festa da União de Funcionários Evangélicos CEDAE-Guandu 
com expectativa de público de 2600 pessoas e grande fluxo de veículos.

Crime 09/07/11
Crime tributário – Abordagem a coletivo onde foram encontradas diversas 
mercadorias sem a devida comprovação fiscal,  encaminhada à Receita 
Federal -  registro BR-BRASIL nº 1052441 – BOP Nº 169-11.

Ordem de Missão 09/07/11

Nº 033 - Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao 
evento, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
realização a IV Festa Caipira das Escolas Municipais de Seropédica com 
expectativa de público de 900 pessoas e grande fluxo de veículos.

Crime 10/07/11 Acidente de trânsito com vítima - colisão lateral e choque com mureta 
ferindo ocupantes – BOP Nº 241-11.

Crime 10/07/11 Acidente de trânsito com vítima - atropelamento de ciclista com vítima 
recolhida ao hospital Getúlio Vargas – BOP Nº 058-11.

Crime 12/07/11
Recuperação de veículo - Veículo abandonado na rodovia sem as rodas, 
com registro de roubo na 34ª DP nº 7702/11- removido para o pátio legal 
GRN Nº 120774-54 – BOP Nº 222184.

Crime 12/07/11
Recuperação de veículo - Veículo abandonado no acostamento da rodovia 
com ocorrência de furto em 09/07/2011, RO 52ª DPC Nº 4474/2011. 
Encaminhado ao pátio legal sob a GRV nº 120742-77 – BOP Nº 198-11.

Crime 13/07/11
Crime de roubo – Roubo a veículos de carga, com pedras sobre a via no 
km 194. Vítimas ao estacionar no acostamento tiveram seus pertences 
subtraídos. Registro na DP de Queimados com BOP Nº 180-11.

Crime 13/07/11

Crime de roubo – Roubo de 02 veículos no km 170 sentido Rio de Janeiro, 
sendo levados também os documentos. Um terceiro veículo ficou sem as 
chaves. Encaminhados à 64 DP para registro, não informado RO- BOP Nº 
194-11.

Crime 13/07/11

Recuperação de veículo - Veículo abandonado na rodovia, no km 182,9, 
faltando diversas peças, com registro de furto em 10/07/2011, conforme BO 
nº 1349/11/48ª DP – encaminhado ao pátio legal sob GRV Nº 120795-30 – 
BOP Nº 192-11.

Crime 14/07/11

Crime de roubo – Encaminhamento de 02 vítimas de roubo de veículos 
sendo levados juntamente com as cargas, no km 204, no Posto BR, às 23:00 
horas. Os dois motoristas foram liberados às 11:45 horas do dia seguinte, na 
base da Nova Dutra, no km 206 – encaminhados para registro na DRFC, na 
Pavuna. BOP Nº 203-11.

Ordem de Missão 14/07/11

Nº 026 - Necessidade  de realização de atividades específicas de 
fiscalização visando o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de 
trânsito e ao aumento de percepção e sensação de segurança por parte dos 
usuários da rodovia. Comando de Fiscalização de motocicletas.

Crime 16/07/11

Crime de trânsito - Encaminhamento de condutor alcoolizado que 
provocou acidente de trânsito em outro veículo, o qual estava parado devido 
a Operação Lei Seca da PRF.  Registro na 22ª DP sob o RO. Nº 05648/2011 
– BOP Nº 396-10.

Ordem de Missão 16/07/11

Nº 027 - Necessidade  de realização de atividades específicas de 
fiscalização visando o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de 
trânsito e ao aumento de percepção e sensação de segurança por parte dos 
usuários da rodovia. Comando de Fiscalização de motocicletas.

Crime 16/07/11

Crime de trânsito - Encaminhamento de condutor alcoolizado e não 
habilitado que provocou acidente de trânsito em outro veículo, o qual estava 
parado devido a Operação Lei Seca da PRF.  Registro 22ª DP sob RO. Nº 
05647/2011 – BOP Nº 397-10.

Ordem de Missão 17/07/11 Nº 035 - Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao 
evento, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
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observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro em razão de 
evento de música a ser realizado no parque de eventos da casa de 
espetáculos Rio Sampa com expectativa de grande público as margens da 
rodovia.

Ordem de Missão 21/07/11

Nº 028 - Necessidade  de realização de atividades específicas de 
fiscalização visando o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de 
trânsito e ao aumento de percepção e sensação de segurança por parte dos 
usuários da rodovia. Comando de Fiscalização de motocicletas.

Crime 22/07/11
Cumprimento de mandado de prisão em Jorge Luis de Almeida Baptista, 
passageiro de veículo abordado.  Registro na 48ª DP sob o RO. Nº 1441 e 
BOP Nº 084-11.

Crime 23/07/11

Crime de roubo – Condutor colidiu com pedras sobre a via no km 191,8 da 
BR-116 e ao parar no acostamento, foi assaltado por dois elementos, sendo-
lhe subtraído pertences e documentos pessoal e do veículo – BOP Nº 048-11 
e Comunicação 1063459

Ordem de Missão 23/07/11

Nº 029 - Necessidade  de realização de atividades específicas de 
fiscalização visando o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de 
trânsito e ao aumento de percepção e sensação de segurança por parte dos 
usuários da rodovia. Comando de Fiscalização e combate a alcoolemia.

Crime 23/07/11
Uso de documento público falso - Após acidente e solicitação dos 
documentos, um dos envolvidos sr. Guilherme Oliveira de Moraes, 
apresentou CNH sem registro no Detran. Lavrado BOP Nº 204-11.

Crime 25/07/11

Crime de roubo – Condutor transitava no sentido São Paulo, quando 
colidiu contra pedras sobre a via, no km 191,8 e ao parar no acostamento, 
foi assaltado por dois elementos, sendo levados bens, documentos e 
dinheiro. BOP Nº 049-11 e Comunicação 1063459

Crime 26/07/11

Crime de roubo – Condutor parou no km 236 da BR-116, para verificar 
problemas mecânicos, quando dois elementos em uma motocicleta  preta, 
armados, levaram documentos e dinheiro – Registro na 94ª DP sob o RO. Nº 
541/2011. Lavrado BOP Nº 205-11.

Crime 28/07/11
Crime tributário – Abordagem a coletivo onde foram encontradas diversas 
mercadorias sem a devida comprovação fiscal,  Ocorrência encaminhada à 
Receita Federal -  BOP Nº 206-11.

Ordem de Missão 28/07/11

Nº 030 - Necessidade  de realização de atividades específicas de 
fiscalização visando o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de 
trânsito e ao aumento de percepção e sensação de segurança por parte dos 
usuários da rodovia. Comando de Fiscalização de motocicletas.

Crime 29/07/11

Crime tributário – Abordado  ônibus da empresa Viação Águia Branca 
S/A, placa MTR-4483-ES, no km 207 da BR-116, e encontradas 04 bolsas e 
01 mala com vestuários de diversas marcas importadas, além de maquiagens 
e memórias. Identificados 02 proprietários  que juntamente com os produtos 
foram encaminhados à Receita Federal – C= 1066432 – central 5 nº 5282 – 
Lavrado BOP nº 051-09.

Crime 30/07/11
Crime de roubo – roubo de pertences do condutor de veículo placa KQQ-
3539, no km 194 – Encaminhado a DP de Queimados, lavrado o BOP Nº 
050-09.

Crime 30/07/11
Recuperação de veículo - Veículo abordado após alarme Sinivem, onde 
consta como furtado. Encaminhado com os dois ocupantes à 94ª DP, sob o 
RO. Nº 550/2011 – Lavrado o BOP Nº 112-11.

Crime 30/07/11

Uso de documento público falso - Após abordagem do veículo gol placa 
CJQ-8428, constatou-se que o condutor não era habilitado. O mesmo 
apresentou CNH cujo registro pertencia a outra pessoa. Encaminhado para a 
94ª DP sob o RO Nº 551/2011. Lavrado o BOP Nº 113-11.

Ordem de Missão 30/07/11 Nº 031 - Necessidade  de realização de atividades específicas de 
fiscalização visando o combate à criminalidade, o desrespeito as leis de 
trânsito e ao aumento de percepção e sensação de segurança por parte dos 
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usuários da rodovia. Comando de Fiscalização de coletivos.

Crime 01/08/11

Crime tributário – Abordado ônibus da Viação Andorinhas, km 227 da 
BR-116 e encontradas no bagageiro, diversas mercadorias de origem 
estrangeira sem documentação fiscal. Ocorrência encaminhada à Receita 
Federal – Lavrado o BOP nº 170-11.

Crime 01/08/11

Crime Tributário -  Abordado ônibus da Viação Pluma, km 227 da BR-116 
e no bagageiro foram encontradas várias mercadorias de origem estrangeira 
sem documentação fiscal. Ocorrência encaminhada à Receita Federal. 
Comunicação nº 1068603 - Lavrado o BOP nº 171-11.

Crime 01/08/11

Recuperação de veículo – Veículo abordado após alarme no  sistema 
SINIVEM, onde consta registro de roubo na 918 DP, RO nº 0536/2011 em 
10/03/11. Condutor e veículo encaminhados à 94ª DP sob o RO nº 554/2011 
– Lavrado o BOP nº 207-11.

Crime 02/08/11

Recuperação de veículo – Veículo abordado após alarme no sistema 
SINIVEM, onde foi constatado que era conduzido pelo proprietário do 
mesmo. Conduzido à 94ª DP, onde foi lavrado o auto de depósito conforme 
RO nº 558/2011 – Lavrado o BOP nº 208-11.

Crime 04/08/11

Crime contra o patrimônio – Condutora  passou sobre uma pedra na via, 
no km 193 da BR-116. Ao parar  no acostamento foi assaltada por 02 
indivíduos, sendo subtraído: documentos, celular, dinheiro, jóias e cartão 
bancário – A vítima optou por fazer registro na DP próximo à residência – 
Lavrado o BOP nº 299-11.

Crime 05/08/11

Recuperação de veículo -  Ao consultar a placa KYD-5959 de veículo VW 
Gol,  retido no F5601, conforme DRV Nº 570-11, foi constatado registro de 
furto no dia 01/08/11 na 48ª DPC sob o nº 01501/2011 – Lavrado o BOP nº 
153-10 e encaminhado ao Pátio Legal.

Crime 05/08/11

Recuperação de veículo – Ao consultar a placa HDT-6998, Fiat Fiorino 
retido no F5601 através do DRV nº 559-11, verificou-se que o veículo tinha 
registro de furto no dia 13/06/2011 na 22ª DPC sob o nº 4639/2011 – 
Lavrado o BOP Nº 384-10 e encaminhado ao Pátio Legal.

Crime 05/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado coletivo nº 10200 – Expresso Sul  - Encontrado no interior do 
mesmo, mercadoria com documentação irregular, a ser contabilizada. 
Entregue à Receita Federal no ato da conferência. Lavrado o BOP nº 311-
11.

Crime 05/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado coletivo da empresa Auto Viação 1001 Ltda.. O passageiro, 
senhor Geovane Correa de Carvalho, conduzia mercadorias estrangeiras 
sem notas fiscais. As mesmas foram apreendidas pela Receita Federal. 
Comunicação nº 1071093 e registro Ciop nº 5314 – Lavrado o BOP Nº 312-
11.

Crime 05/08/11

Crime Tributário – Abordado coletivo da empresa Auto Viação 1001 
Ltda.. O passageiro, senhor Luciano Ferreira dos Santos, transportava bolsas 
de origem estrangeira sem nota fiscal. Comunicação nº 1071095 e registro 
Ciop nº 5315 – Lavrado o BOP nº 313-11.

Crime 05/08/11

Crime Tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado coletivo da empresa Auto Viação 1001 Ltda.. O passageiro 
Robson Sequinil de Oliveira, transportava produtos de informática em geral, 
sem nota fiscal. Comunicação nº 1071097 e registro Ciop nº 5316 – Lavrado 
o BOP nº 314-11.

Crime 05/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado coletivo da empresa Auto Viação 1001 Ltda. O passageiro 
Robson Sequinil de Oliveira, transportava produtos de informática em geral, 
sem nota fiscal. Comunicação nº 1071098 e registro Ciop nº 5317 – Lavrado 
o BOP nº 315-11.

Pág. 122-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Crime 05/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado coletivo da empresa Expresso Kaiowa e encontrado em seu 
bagageiro 02 (dois) volumes contendo camisas com nota fiscal nº 006880, 
com indícios de falsificação. Mercadoria apreendida pela Receita Federal- 
Lavrado o BOP nº 316-11.

Crime 06/08/11

Recuperação de veículo – Veículo de carga abordado após alarme no 
sistema Sinivem, onde consta que fora roubado na BR-040 com carga de 
cerveja, em 17/10/2010 com registro em 19/10/2010. Condutor e 
proprietário  desconhecem o fato. Encaminhados à 94ª DP sob RO nº 573 – 
Lavrado o BOP nº 277-11.

Crime 07/08/11

Crime tributário – Após denúncia anônima via telefone, foram abordados 
no km 22 da BR-465, os veículos de carga placas: KUS-4106 e LNY-6200, 
os quais transportavam pedra britada sem nota fiscal – Comunicação nº 
1072432 e registro na Central nº 5328 – Lavrado o BOP  nº 222185.

Crime 08/08/11

Crime de tráfico de drogas – Abordado o coletivo placas GLJ-610, 
proveniente de Buenos Aires, foram encontradas no bagageiro inferior, 02 
bolsas contendo 895 frascos de lança-perfume. Passageira Carolina Amaral 
Sarquis, foi encaminhada ao DPF de Volta Redonda, sob o flagrante nº 
202/2011 – Lavrado o BOP Nº 300-11.

Ordem de Missão 08/08/11

Nº 036 – Operação em conjunto com a Receita Federal do Brasil em razão 
da necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização 
visando o combate à criminalidade, no tocante ao transporte de drogas, 
contrabando e descaminho.

Crime 09/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. Foi 
abordado o coletivo da empresa Expresso Kaiowa, com mercadoria 
importada de procedência duvidosa, a qual foi apreendida. Registro Ciop nº 
5338 -  Lavrado o BOP nº 317-11.

Crime 09/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado coletivo da Empresa de Transportes Andorinha Ltda., em 
conjunto com a Receita Federal. Encontrada e apreendida mercadoria 
importada de procedência duvidosa. Comunicação nº 1073828 e Registro 
Ciop nº 5339 – Lavrado o BOP nº 114-11.

Crime 09/08/11

Uso de documento público falso – Ao se apresentar no F5601 para retirar 
veículo acidentado, o senhor Paulo Sergio Lopes Barbosa, apresentou CNH 
cujo registro não existe no sistema. O mesmo foi encaminhado para a 22ª 
DPC para providências – Comunicação nº 1073673 e Central nº 5337 - 
Lavrado o BOP nº 033-11.

Crime 09/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado coletivo da Empresa de Transportes Andorinha Ltda., sendo 
localizado 23 volumes de mercadoria importada que foi apreendida e 
entregue à Receita Federal. Ciop nº 5340 e lavrado o BOP nº 318-11.

Crime 09/08/11

Crime tributário/falsificação – Operação em conjunto com a Receita 
Federal. Abordado o coletivo da empresa América Rent a Car Turismo, 
sendo encontrado: roupas, tênis, bolsas e brinquedos diversos falsificados 
e/ou sem nota fiscal, que foram apreendidos e entregues à Receita Federal. 
Ciop nº 5341 e Comunicação nº 1073854. Lavrado o BOP nº 319-11.

Crime 09/08/11

Crime tributário/falsificação – Operação em conjunto com a Receita 
Federal. Abordado coletivo da empresa Souza e Lima Bacaxá e encontrado 
blusas, tênis, bolsas e diversos materiais falsificados e sem nota fiscal. 
Mercadoria entregue à Receita Federal com registro Ciop nº 5342 – Lavrado 
o BOP nº 320-11.

Crime 10/08/11

Crime tributário – Abordado veículo Atego 1518 da empresa Máxima 
Transportes, no qual havia  mercadoria com  nota fiscal de procedência 
duvidosa, indicando 10 agendas, sendo encontrados 20 HD externos de 1 
terabyte. Ocorrência encaminhada à Receita Federal. Registro Ciop nº 5343 
e Comunicação nº 1073870 – Lavrado o BOP nº 321-11.

Crime 10/08/11 Crime tributário – Abordado veículo Mercedes Benz L 1620 transportando 
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produto, cuja nota fiscal continha valor muito abaixo do valor de mercado. 
Registro Ciop nº 5344 e Comunicação nº 1073872. - BOP nº 322-11.

Crime 10/08/11

Crime tributário – Em fiscalização de rotina, foi abordado ônibus da 
Expresso Brasileiro SP x RJ, sendo localizado no  bagageiro externo, 06 
bolsas e 01 mala contendo mercadorias sem nota fiscal  (camisas bolsas e 
brinquedos). Ocorrência encaminhada à Receita Federal. Comunicação nº 
1074039 e registro central nº 5346 – Lavrado o BOP nº 209-11.

Crime 10/08/11

Crime de roubo – Condutor do auto EcoSport placa LUU-0422 RJ, foi 
abordado por dois veículos, cujos ocupantes  lhe apontavam problemas em 
seu carro. Ao parar, os mesmos simularam um conserto e lhe exigiram  R$ 
1.800,00 que foi pago. Registro na 55ª DP  RO nº 3057/11 – Comunicação 
nº 1074263 e BOP nº 323-11.

Crime 10/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha S/A, São Paulo x 
Campina Grande, encontrado diversas caixas e fardos contendo óculos, 
bermudas, camisas e material eletrônico. Todo o material possui notas 
fiscais, porém algumas sem data de emissão e saída. Encaminhado à Receita 
Federal – Comunicação nº 1074198 e registro Central nº 5350 – Lavrado o 
BOP nº 172-11.

Crime 11/08/11

Crime de tráfico de drogas – Abordado coletivo da Viação Itapemirim SP 
x ES e localizado em seu bagageiro externo, 30 tabletes de maconha em um 
caixa, com nota fiscal nº 01456 e conhecimento de transporte nº 57675, 
como encomenda de uma empresa para outra. Encaminhado para a 48ª DP 
sob o RO nº 1566. Comunicação nº 1074392 – Lavrado o BOP nº 120-11.

Crime 11/08/11

Encontro de cadáver – Veículo de carga volvo placa EFO-1191 SP, 
estacionado no pátio do Posto Marina, km 216 da BR-116, quando o 
passageiro José de Oliveira foi a óbito após mau súbito. Feito perícia e 
registrado na 48ª DPC. Comunicação nº 1074445 – Lavrado o BOP nº 
222186.

Crime 11/08/11
Recuperação de veículo – Veículo abordado após alarme do sistema 
SINIVEM, com registro de roubo nº 1934/2010, de 07/10/2010. 
Encaminhado à 94ª DPC sob o RO nº 593/2011 – Lavrado o BOP nº 226-11.

Crime 13/08/11
Encontro de cadáver – Indivíduo identificado como sr. Jorge William 
Bezerra, encontrado morto às margens da rodovia BR-116, km 182,1 – 
Lavrado o BOP nº 124-11.

Crime 14/08/11

Mandado de prisão – Veículo abordado após alarme no sistema SINIVEM, 
com registro de roubo e conduzido por Carlos Eduardo Fabbri que após 
tentativa de fuga, verificou-se haver contra si Mandado de Prisão em aberto. 
O mesmo resistiu ao ser algemado, quebrando um vidro do Posto F5604, 
sem lesões. Encaminhado à 94ª DPC sob o RO nº 599 – Lavrado o BOP nº 
215-11.

Crime 14/08/11

Crime de trânsito – Após acidente de trânsito, o condutor ao ser atendido 
pelo Corpo de Bombeiros, aparentava ter ingerido bebida alcoólica, o que se 
confirmou após o teste. Autuado em flagrante na 54ª DPC sob o RO nº 
5249/2011. Comunicação nº 1077017 e BOP nº 125-11.

Crime 14/08/11

Crime de trânsito – Após acidente de trânsito, verificou-se  com o teste, 
que um dos condutores havia ingerido bebida alcoólica. O mesmo foi 
encaminhado para a 54ª DPC sob o RO nº 5251/2011. Comunicação nº 
1077144 e registro Central nº 5373 – Lavrado o BOP nº 126-11.

Crime 14/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado coletivo que continha em seu bagageiro 04 volumes com 
mercadoria de procedência duvidosa. Ocorrência entregue à Receita Federal 
– Lavrado o BOP nº 216-11.

Crime 15/08/11 Recuperação de veículo – Após acidente com 03 ocupantes, 2 passageiros 
hospitalizados e o condutor evadiu-se do local, o veículo Honda placa 
KYQ-2494-RJ fora removido para o posto policial e após consulta, acusou 
registro de roubo, RO nº 6112/58ª DP. Veículo encaminhado ao Pátio Legal 
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sob a GRV nº 12322640. Lavrado o BOP nº 128-11. 

Crime 15/08/11

Crime tributário – Ao fiscalizar o  auto carga Mercedes Benz placa MHF-
9375, foram encontradas 10 caixas com charutos, tabaco, cigarrinhas e 
desfiadores de fumo, sem nota fiscal. Foi contactada equipe volante da 
Fazenda Estadual que avaliou a mercadoria, sendo feita notificação de 
autuação e o veículo liberado com a carga. Comunicação nº 1077743 e Ciop 
nº 5377 – Lavrado o BOP nº 127-11.

Crime 15/08/11

Crime de trânsito – Após acidente de trânsito foi realizado teste de 
etilômetro em condutor e constatou-se que o mesmo encontrava-se em 
estado de alcoolemia. Conduzido à 54ª DPC sob o RO nº 05286/2011. 
Registro Ciop nº 5378 – Lavrado o BOP nº 278-11.

Crime 16/08/11

Crime tributário – Abordado ônibus da Viação Garcia Ltda., placa EFO-
3796 e encontrado no mesmo cinco (05) caixas contendo 600 camisas de 
diversas marcas com suspeita de falsificação. Nota fiscal consta como 
camisetas promocionais. Mercadoria encaminhada à Receita Federal. Ciop 
nº 5380 – BOP nº 173-11.

Crime 17/08/11

Mandado de prisão – Durante fiscalização ao ônibus da Empresa de 
Transportes Andorinha, foi constatado que o passageiro Gilmar Pires, possui 
Mandado de Prisão contra si. Encaminhado à 94ª DP sob o RO nº 
0612/2011. Lavrado o BOP nº 212-11.

Crime 17/08/11

Crime tributário - Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado ônibus da Empresa Nossa Senhora da Penha e, após fiscalização 
em conjunto com a Receita Federal, foram aprendidos diversos volumes 
contendo roupas íntimas e tecidos importados, que serão levados para o 
depósito daquele órgão. Comunicação nº 1078694 e registro Central nº 5383 
– Lavrado o BOP nº 213-11.

Crime 17/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. Em 
operação conjunta com a Receita Federal, foram apreendidos vários 
volumes de procedência duvidosa, contendo roupas e eletrônicos. Lavrado o 
BOP nº 224-11.

Ordem de Missão 17/08/11

Nº 037 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao 
evento 3o. Rodeio Meriti a ser realizado no parque de eventos Carmelina de 
Carvalho, São João de Meriti / RJ, com expectativa de grande público as 
margens da rodovia, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e 
punir a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 17/08/11

Crime de trânsito – Abordado veículo M. Benz 608 placa KSN-5439-RJ, 
que transitava de maneira irregular. Condutor submetido ao teste de 
alcoolemia com resposta positiva e encaminhado à 22ª DP sob o RO nº 
6586/2011. Comunicação nº 1078898 e registro Central nº 5386 – Lavrado o 
BOP nº 398-10.

Ordem de Missão 18/08/11

Nº 038 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao 
evento 3o. Rodeio Meriti a ser realizado no parque de eventos Carmelina de 
Carvalho, São João de Meriti / RJ, com expectativa de grande público as 
margens da rodovia, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e 
punir a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 19/08/11

Crime contra o patrimônio – Entre os km 191 e 192, sentido São Paulo, 
marginais colocaram pedras sobre a pista, provocando danos e a parada de 
02 veículos, cujos condutores tiveram documentos e objetos pessoais 
roubados. As vítimas optaram por fazerem o registro na DP próximo as 
suas residências. Comunicação nº 1079567 e registro Central nº 5398 – 
Lavrado o BOP nº 143-11.

Crime 19/08/11

Crime contra o meio ambiente – Veículo M.Benz placa KOE-5872-RJ 
transportando areia. A carga não possuía  nota fiscal. Comunicação nº 
1080105 – Encaminhado à 56ª DP sob RCA nº 231/2011 – Lavrado o BOP 
nº 039-11.

Ordem de Missão 19/08/11 Nº 039 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao 
evento 3o. Rodeio Meriti a ser realizado no parque de eventos Carmelina de 
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Carvalho, São João de Meriti / RJ, com expectativa de grande público as 
margens da rodovia, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e 
punir a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 20/08/11

Tentativa de roubo – Em estabelecimento comercial, 02 elementos foram 
flagrados mexendo em uma das máquinas para uso de cartão de crédito. Ao 
abordá-los no posto Caiçara, foi encontrado com os mesmos, 05 celulares, 
06 cartões de crédito/débito, 01 crachá e 03 Identidades. 01 elemento 
evadiu-se. Encaminhado à 94ª DP sob o RO  nº 00620/2011. Comunicação 
nº 1080957 e Ciop nº 5408 – Lavrado o BOP nº 219-11.

Ordem de Missão 20/08/11

Nº 040 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao 
evento 3o. Rodeio Meriti a ser realizado no parque de eventos Carmelina de 
Carvalho, São João de Meriti / RJ, com expectativa de grande público as 
margens da rodovia, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e 
punir a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 21/08/11

Recuperação de veículo – Ao consultar veículo retido no posto F5601 sob 
o DRV nº 629-11, foi constatado registro e roubo na 53ª  DPC/RJ sob o RO 
nº 003871/2011. Comunicação nº 1081122 e registro Central nº 5410 – 
Lavrado o BOP nº 129-11 e encaminhado ao Pátio Legal.

Crime 21/08/11

Uso de documento público falso – Condutor de motocicleta conduzia com 
capacete no braço. Ao ser abordado, apresentou CNH sem registro no 
sistema. O mesmo disse haver pago R$ 1.500,00 pela sua habilitação. 
Encaminhado à 58ª DP sob o RO nº 06264/2011. Comunicação nº 1081327 
e registro Ciop nº 05411 – Lavrado o BOP nº 130-11.

Ordem de Missão 21/08/11

Nº 041 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes ao 
evento 3o. Rodeio Meriti a ser realizado no parque de eventos Carmelina de 
Carvalho, São João de Meriti / RJ, com expectativa de grande público as 
margens da rodovia, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e 
punir a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 22/08/11

Uso de documento público falso – Abordada a  carreta com lacre antigo na 
placa. Ao consultar no sistema a CNH do condutor, verificou-se que o 
mesmo não é habilitado. O condutor informou ainda que já esteve preso por 
aproximadamente um ano em razão de homicídio. Encaminhado à 50ª DP 
para registro. Comunicação nº 1081914 e registro Central nº 5417 – 
Lavrado o BOP Nº 131-11.

Crime 24/08/11
Crime de trânsito – Acidente com vítima fatal, cujo veículo motocicleta 
estava sem as placas e local de inscrição do chassi cortado. - Encaminhado à 
64º DP, BOP nº 136-11.

Crime 24/08/11

Crime tributário – Abordado ônibus da  empresa Expresso Brasileiro, 
sendo localizadas 02 bolsas  contendo aproximadamente 100 peças de 
camisas de clube de futebol, com suspeita de autenticidade e sem nota 
fiscal. Mercadoria e seu responsável Rafael Rocha Grave encaminhados à 
94ª DP sob o RO nº 629/2011. Comunicação nº 1083337 e registro Central 
nº  5439 –  Lavrado o BOP  nº 275-11.

Crime 24/08/11

Crime tributário – Abordado ônibus da Expresso Brasileiro e localizados 
04 fardos com aproximadamente 200 bolsas procedentes da China e sem 
nota fiscal. Mercadoria e seu responsável Raimundo Wilson S. de Oliveira 
encaminhados à 94ª DP sob o RO nº 630/2011 – Comunicação nº 1083335 e 
registro Central nº 5438 – Lavrado o BOP nº 274-11.

Crime 25/08/11

Crime tributário – Operação em conjunto com a Receita Federal. 
Abordado ônibus da empresa Lecar Viagens e Turismo Ltda e encontrado 
diversas mercadorias de origem estrangeira, na maioria vestuário, sem nota 
fiscal. Mercadoria apreendida e conduzida ao depósito daquele órgão. 
Comunicação nº 1084040 e Ciop nº 5446 – Lavrado o BOP nº 222-11. 

Ordem de Missão 25/08/11

Nº 043 – Operação em conjunto com a Receita Federal do Brasil em razão 
da necessidade  de realização de atividades específicas de fiscalização 
visando o combate à criminalidade, no tocante ao transporte de drogas, 
contrabando e descaminho.
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Crime 27/08/11

Crime de falsificação – Ao fiscalizar Scania modelo P 340, transportando 
carga superdimensionada, houve indícios de fraude na numeração do motor 
e do chassis. Veículo e condutor encaminhados à 94ª DP, onde a perícia 
afastou qualquer suspeita, e liberou o mesmo - Comunicação nº 1085102 e 
BOP nº 276-11.

Crime 30/08/11

Recuperação de veículo – Ao consultar veículo abandonado no 
acostamento da rodovia, foi constatado registro e roubo na 58ª  DPC/RJ sob 
o RO nº 6347/2011.  Registro Central nº 5464, Lavrado o BOP nº 184-11 e 
encaminhado ao Pátio Legal sob o GRV 12401266.

Crime 23/08/11

Crime de trânsito – Após acidente sem vítima, condutora de V2 , Flávia da 
Cruz que não portava  CNH, com visíveis sintomas de embriaguez, foi 
conduzida juntamente com o marido até a 48ª DP sob o RO nº 1641/2011, 
de onde fugiram. Lavrado o BOP nº 366-09, o qual foi entregue na 6ª DEL 
em 09/09/2011.

Crime 04/09/11

Recuperação de veículo – M.Benz L 1513 placa ACE-4611, com registro 
de roubo em São Paulo, RO nº 6922/3º DP. Encaminhado à 94ª DP que após 
contato com o comunicante, foi orientado para fazer a liberação no DP de 
São Paulo. Lavrado o BOP nº 175-11.

Crime 05/09/11

Crime tributário – Abordado ônibus da Viação Andorinha, placa NDG-
6727-RO, sendo encontrado em seu bagageiro, duas malas contendo 
material eletrônico sem nota fiscal, apenas declaração exclusiva para pessoa 
física. Mercadoria encaminhada à Receita Federal – Comunicação nº 
1090896 e BOP nº 176-11.

Crime 07/09/11

Recuperação de veículo – Veículo abordado e após consulta, verificou-se 
haver registro de roubo em 19/08/2011 na 89ª DP, RO nº 5883/RJ. 
Encaminhado à 94ª DP sob o RO nº 665/2011. Comunicação nº 1092143 e 
BOP nº 178-11.

Crime 07/09/11

Roubo a veículo de carga – Veículo Scania placa MFC-5847/SC, teve 
cerca de 30% da carga de cerveja subtraída, no km 19 da BR-465. Foi 
realizado o transbordo da carga restante. Comunicação nº 1092194 e 
registro Central nº 5485 – Lavrado o BOP nº 085-11.

Crime 09/09/11

Roubo a veículo de carga – Caminhoneiro assaltado e mantido e cárcere 
privado no km 204 da BR-116, aproximadamente das 03h às 06h. 
Compareceu ao Posto do pedágio e encaminhado à 48ª DP sob o RO nº 
1783/2011. Comunicação nº 1093187 – Lavrado o BOP nº 327-10.

Crime 10/09/11

Crime de trânsito – Após acidente, verificou-se que um dos condutores 
envolvidos,estava alcoolizado e sem habilitação. Efetuada prisão em 
flagrante e encaminhado à 56ª DP sob o RO nº 04401/2011. Comunicação 
nº 1093974 – Lavrado o BOP nº 093163.

Crime 11/09/11
Recuperação de veículo – Veículo abandonado às margens da rodovia, com 
registro de roubo. Encaminhado à 94ª DP sob o RO nº 677/2011. 
Comunicação nº 1094752 – Lavrado o BOP nº 369-11.

Crime 12/09/11

Crime de falsificação – Passageiro da empresa de ônibus Evanil, sem 
identificação e se dizendo Marcelo Gomes de Souza, apresentou ao 
motorista cédula de R$ 100,00  para pagar a passagem, a qual tinha sinais 
de falsificação. Encaminhado ao DPF da Praça Mauá, onde foi identificado 
como Stanley Bandeira do Espírito Santo e preso em flagrante. Registro 
Central nº 5494. Lavrado o BOP nº 059-11.

Crime 12/09/11

Crime tributário – Em operação de rotina, foi abordado o ônibus da 
empresa Tropical Bus Transporte e  Turismo Ltda., sendo encontrado no 
interior do mesmo, mercadorias diversas, sem a nota fiscal. Encaminhado à 
48ª DPC sob o RO nº 1808/2011.Registro Central nº 5497 – Lavrado o BOP 
nº 093431.

Crime 14/09/11

Crime de trânsito – Após acidente de trânsito, constatou-se que um dos 
condutores envolvidos apresentava sinais de embriaguez e, após 
atendimento médico, foi submetido ao teste e encaminhado à 22ª DP sob o 
RO nº 7401/2011. Comunicação nº 1096302 – Lavrado o BOP nº 344-11.
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Crime 14/09/11

Crime tributário – Durante fiscalização de rotina, foi abordado o veículo 
M.Benz placa DPE-9292-SP, sendo localizado em seu interior, três (03) 
volumes contendo produtos eletrônicos e perfumes, com declaração de 
transporte de mercadorias. Mercadoria apreendida através do BOP nº 227-
11.

Crime 14/09/11

 Crime de furto de bens – Após acidente envolvendo seu veículo, a 
senhora Thaís Rodrigues Meira Lobo, que  sofreu lesões leves, compareceu 
ao posto F5602, para reclamar subtração dos seguintes bens: R$ 900,00 em 
espécie, 01 cartão de débito e 01 cartão de crédito. Comunicação nº 
1095860 – Lavrado o BOP nº 302-11.

Crime 17/09/11
Encontro de cadáver – Encontrado o corpo de um homem de cor branca, 
dentro de um canal às margens da rodovia BR-116, no km 177,6. Registro 
na 55ª DP sob o RO nº 03682/2011 – Lavrado o BOP nº 186-11.

Crime 18/09/11

Recuperação de veículo – Veículo abordado após alarme no sistema 
Sinivem, com ocorrência de furto conforme BO 640/11 DRFV de Campo 
Grande – MS, com data de 15/09/2011. Encaminhado à 94ª DP sob o RO nº 
0703/2011 – Lavrado o BOP nº 257-11.

Crime 19/09/11
Crime de contrabando – Abordado o ônibus da empresa Expresso do Sul, 
placa ASO 9102, linha SP x RJ, sendo encontrado 01  caixa de charutos 
cubanos, com 125 unidades. Lavrado o BOP nº 041-11.

Crime 20/09/11
Crime de roubo de veículo – Caminhão Mercedes Benz  710 branco, 
roubado no km 214 da BR-116.  Veículo novo, sem placas. Não consta 
registro na DP - Lavrado o  BOP nº 332-08.

Crime 20/09/11

Recuperação de veículo – Veículo abordado após alarme no sistema 
Sinivem, o qual possuía ocorrência de furto/roubo, sem recuperação. 
Veículo e condutor encaminhados à 94ª DP sob o RO nº 710/2011- Lavrado 
o BOP nº 040-11.

Crime 21/09/11

Crime contra o patrimônio – O passageiro Ricardo Dotto Garcia, que 
viajava no ônibus da Viação Cidade do Aço, linha Rio de Janeiro x Volta 
Redonda, explodiu uma bomba, tipo cabeção de negro, dentro do banheiro 
do coletivo. O mesmo ainda portava mais 40 unidades da  referida bomba. 
Encaminhado à 48ª DP sob o RO nº 1857/2011. Comunicação nº 1100450 – 
Lavrado o BOP nº 332-10.

Crime 22/09/11

Crime contra o patrimônio – Após acidente, verificou-se que o condutor 
do veículo nº 02 não possuía CNH e, o veículo nº 01, estava com o motor 
trocado, o qual pertence a uma kombi, com ocorrência de roubo na 59ª DP, 
RO nº 1781/95. Conduzidos à 64ª DPC sem nº de registro. Ciop nº 5526 e 
Comunicação nº 1101041- Lavrado o BOP nº 196-11.

Crime 23/09/11
Veículo de carga placas MIR-4732-SC, conduzido pelo senhor Genilson 
Oliveira Augusto,  teve 06 pacotes de cerveja subtraído, no km 21 da BR-
465. Comunicação nº 1102051 – Lavrado o BOP nº 334-08.

Crime 24/09/11

Desacato -  O condutor  Genilson de Jesus Santos, ao passar pelo pedágio 
no sistema via fácil, seu TAG não funcionou. O mesmo disse que só sairia 
de lá, guinchado ou preso. Muito exaltado e gritando, acabou algemado e 
conduzido ao DPF de Nova Iguaçu. Registro Central nº 05535 – Lavrado o 
BOP nº 042-11.

Crime 26/09/11

Crime de receptação – Condutor motociclista sem habilitação e 
identificação. Motocicleta em mau estado e sem licenciamento. Após 
consulta, verificou-se que o motor pertence à outra motocicleta com registro 
de furto na 58ª DP. Condutor preso e encaminhado à 54ª DP sob RO Nº 
08512/2011. Registro Ciop nº 05540 e Comunicação nº 1103552 - Lavrados 
DRV nº 571-11 e BOP nº 348-11.

Crime 28/09/11
Recuperação de veículo – Veículo furtado em 24/09/2011, conforme RO 
50ª DP nº 03705/2011-01. Localizado em 28/09/11 no km 211 da BR-116 e 
recolhido, conforme DRV nº 534-11. Lavrado o BOP nº 222187.

Crime 01/10/11 Crime ambiental – Abordado veículo Honda Civic, placa KMW-1147, com 
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04 passageiros portando 04 gaiolas e 04 pássaros. Encaminhados à 94ª DP 
sob o RO nº 738/2011. Comunicação nº 1106861 e registro Central nº 5551 
– Lavrado o BOP nº 229-11.

Crime 01/10/11

Crime tributário – Abordado coletivo interestadual, sendo encontrado em 
seu bagageiro diversas mercadorias de origem estrangeira sem a devida 
comprovação fiscal ou desembaraço aduaneiro de entrada na posse dos Srs. 
Antonio Luis da Rosa, Orlando Rodrigues de Jesus e Vanderlei Gonçalves 
de Jesus. Mercadoria encaminhada à Receita Federal sob o BOP nº 017-11.

Crime 02/10/11

Recuperação de veículo e encaminhamento de condutor – Abordado auto 
Fiat Palio placa KPB-0745-ES. Condutor não portava seus documentos nem 
do veículo. Após consulta verificou-se que o mesmo fora roubado em 
Marataízes-ES. Encaminhados ambos à 22ª DP sob o RO nº 07528/2011. 
Comunicação nº 1107476 – Lavrado BOP nº 122-11. 

Crime 04/10/11

Adulteração de sinal identificador de veículo e encaminhamento de 
condutor – Após abordar motocicleta sem placa, verificou-se o número do 
motor de marca Yamaha adulterado apontando para uma motocicleta de 
marca Honda modelo C100. Condutor encaminhado à 64 DP sob o RO nº 
08769/2011 e Comunicação nº 1108956 – Lavrado o BOP nº 388-10. 

Crime 04/10/11
Crime de trânsito – Constatação de embriaguez em condutor. Conduzido à 
22ª DP sob o RO nº 08001/2011. Comunicação nº 1108970 e CIOP nº 5565- 
Lavrado o BOP nº 103-11.

Crime 05/10/11

Cumprimento de mandado de prisão -  Cumprimento de Mandado de 
Prisão expedido pela Comarca de Boa Viagem-CE, contra o sr. José 
Rodrigues de Souza, passageiro  do  coletivo da empresa Auto Viação 1001 
Ltda..Encontrado também,  35 caixas e 01 volume (saco preto), contendo 
bolsas diversas, todas com nota fiscal. Mercadoria encaminhada juntamente 
com o preso à 94ª DP, sob o RO nº 00746/2011. Comunicação nº 1109640 e 
CIOP nº 5569 – Lavrado o BOP Nº 261-11.

Crime 05/10/11

Crime tributário – Abordado coletivo interestadual, sendo encontrado em 
seu bagageiro diversas mercadorias de origem estrangeira sem a devida 
comprovação fiscal ou desembaraço aduaneiro de entrada na posse do Sr. 
Francinaldo Oliveira Flor. Mercadoria encaminhada à Receita Federal  sob o 
BOP nº 260-11 – CIOP 5568.

Crime 06/10/11

Recuperação de veículo e receptação – Após alarme no Sistema Sinivem, 
foi abordado vw saveiro, placa KNV-8751, com registro de roubo na 5ª DP, 
sob o RO n° 10187/2011. Veículo e condutor encaminhados à 94ª DP sob o 
RO  00749/2011. Comunicação nº 1110150 – Lavrado o BOP nº 230-11. 

Ordem de Missão 07/10/11

O.M. 051 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos presentes 
ao evento festivo da 16a. Exposição do Município de Seropédica a ser 
realizada as margens da rodovia federal BR465, com expectativa de grande 
público, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não 
observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 08/10/11

Adulteração de sinal identificador de veículo e receptação - Motocicleta 
sem placas e com o número do motor suprimido. Veículo e condutor 
encaminhados à 39ª DP sob o RO Nº 04647/2011. Registro Central nº 5573. 
Lavrado o BOP nº 345-11.

Crime 08/10/11

Crime tributário – Abordado coletivo interestadual, sendo encontrado em 
seu bagageiro diversas mercadorias de origem estrangeira sem a devida 
comprovação fiscal ou desembaraço aduaneiro de entrada na posse do Sr. 
Jurandir José da Silva. Mercadoria encaminhada à Receita Federal  sob o 
BOP nº 262-11.

Ordem de Missão 08/10/11

O.M. Nº 052 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos 
presentes ao evento festivo da 16a. Exposição do Município de Seropédica a 
ser realizada as margens da rodovia federal BR465, com expectativa de 
grande público, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir 
a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 09/10/11 Termo de encaminhamento – Indivíduo  de nome Marcelo Ramos, invadiu 
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o Posto F5-601, completamente transtornado, golpeando os teclados e 
monitores, com um corte no pé direito. Foi necessário uso de algemas para 
imobilizá-lo. Encaminhado à 39ª DP sob o RO nº 4661. Comunicação nº 
1111632 – BOP nº 391-11.

Ordem de Missão 09/10/11

O.M. Nº 053 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos 
presentes ao evento festivo da 16a. Exposição do Município de Seropédica a 
ser realizada as margens da rodovia federal BR465, com expectativa de 
grande público, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir 
a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Ordem de Missão 10/10/11

O.M. Nº 054 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos 
presentes ao evento festivo da 16a. Exposição do Município de Seropédica a 
ser realizada as margens da rodovia federal BR465, com expectativa de 
grande público, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir 
a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Ordem de Missão 11/10/11

O.M. Nº 055 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos 
presentes ao evento festivo da 16a. Exposição do Município de Seropédica a 
ser realizada as margens da rodovia federal BR465, com expectativa de 
grande público, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir 
a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Ordem de Missão 12/10/11

O.M. Nº 056 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos 
presentes ao evento festivo da 16a. Exposição do Município de Seropédica a 
ser realizada as margens da rodovia federal BR465, com expectativa de 
grande público, bem como garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir 
a não observância das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 12/10/11

Recuperação de veículo - Veículo encontrado abandonado próximo ao km 
170/SP – BR-116, constando declaração de roubo em 05/10/2011 na 22ª 
DPC/RJ, RO nº 8010/2011. Encaminhado sob GRV nº 12678745. Lavrado o 
BOP nº 432-10.

Crime 13/10/11

Crime tributário – Abordado coletivo interestadual, sendo encontrado em 
seu bagageiro diversas mercadorias de origem estrangeira sem a devida 
comprovação fiscal ou desembaraço aduaneiro de entrada na posse dos Srs. 
Francisco Carlos B. Mendes e Douglas Bruno Costa Ramos. Mercadoria 
encaminhada à Receita Federal  sob o BOP nº 262-11 – CIOP 5590.

Crime 14/10/11

Cumprimento de mandado de prisão – Abordado VW Kombi placas 
CWH-4386-RJ e, após consulta, verificou-se que o passageiro, sr. Cristiano 
Martins Oliveira, possuía mandado de prisão em aberto. Conduzido à 39ª 
DP e após, à 22ª DP , CIOP  nº 5591 e Comunicação nº 1114630 – Lavrado 
BOP nº 346-11.

Crime 14/10/11
Recuperação de veículo – Veículo placa KYV-6301, abandonado próximo 
ao km 173 da BR-116. Registro Central nº 5592 – Lavrado o BOP nº 426-
11.

Crime 15/10/11

Roubo de veículo – Conforme informação passada pelo condutor, que ficou 
refém por uma hora, este teve o veículo Ford EcoSport, placa LVA-8364-RJ, 
levado por assaltantes e liberado no km 171 durante um assalto praticado na 
rodovia BR116. Todos os assaltantes estavam armados, inclusive com uma 
submetralhadora. Registro na 64ª DP, sem nº de BO. - Lavrado o BOP nº 
428-11.

Crime 15/10/11

Roubo de veículo – Conforme informações colhidas no local, km 171 da 
BR-116,  aproximadamente 12 indivíduos em 4 veículos, roubaram o GM 
Astra placa LNQ-6698-RJ e tomaram rumo incerto. Registro na 64ª DP sem 
nº de BO. Lavrado o BOP nº 427-11.

Crime 23/10/11

Adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de 
fogo e falsidade ideológica – Ex-policial militar excluído da corporação, 
apresentou identidade como ativo,  portando arma de fogo calibre 38, 
conduzindo veículo Peugeot com placa adulterada LIW4831 que apontava 
para o veículo VW Fusca que possui registro de roubo/furto. Conduzido à 
34ª DP sob o RO nº 6797-11- BOP nº 432-11.
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Crime 24/10/11
Crime de falsificação – Envolvido de nome Wesley da Silva Coelho, 
apresentou CNH com suspeita de autenticidade. Encaminhado à 56ª DP sob 
o RO nº 05193/2011 – ROD nº 1121828(crime) – BOP nº 433-11.

Ordem de Missão 24/10/11

O.M. Nº 058 – OS nº 069/2011/SPF. Ação de criminosos que vem 
praticando roubos a condutores e passageiros de veículos, que são atraídos a 
pararem no acostamento da BR 116, na altura do Km 190, usando do 
expediente de colocar pedras na faixa de rolamento, provocando danos nos 
pneus e, em alguns casos até provocando acidentes.

Ordem de Missão 25/10/11

O.M. Nº 059 – OS nº 069/2011/SPF. Ação de criminosos que vem 
praticando roubos a condutores e passageiros de veículos, que são atraídos a 
pararem no acostamento da BR 116, na altura do Km 190, usando do 
expediente de colocar pedras na faixa de rolamento, provocando danos nos 
pneus e, em alguns casos até provocando acidentes.

Crime 25/10/11

Crime tributário – Abordado ônibus da empresa H.W.Turismo e 
Transporte Ltda, linha SP x RJ  e encontrado nos bagageiros interno e 
externo, 104 volumes, contendo diversos artigos de marcas importadas, sem 
nota fiscal. Foram identificados proprietários de 82 volumes. Todo material 
será enviado à Receita Federal. Registro Central nº 5619 e comunicação nº 
1122549 – Lavrado o BOP nº 230310.

Crime 25/10/11

Crime tributário – Abordado coletivo interestadual, sendo encontrado em 
seu bagageiro diversas mercadorias de origem estrangeira sem a devida 
comprovação fiscal ou desembaraço aduaneiro de entrada na posse dos 24 
envolvidos conforme B2. Mercadoria encaminhada à Receita Federal  sob o 
BOP nº 230310 – CIOP 5619

Crime 26/10/11
Crime de Lesões Corporais – Populares entraram em luta corporal em via 
pública gerando lesões. Encaminhado à 35ª DP sob o RO nº 15758/2011– 
BOP nº 290-11.

Crime 29/10/11

Recuperação de veículo e receptação – Após alarme no Sistema 
SINIVEM, foi abordado Fiat Palio, placa KVP2242/RJ, com registro de 
roubo. Veículo e condutor encaminhados à 94ª DP sob o RO  0821/2011. 
Comunicação nº 1124976 – Lavrado o BOP nº 230311. 

Ordem de Missão 30/10/11

O.M. Nº 057 – Aumentar a sensação e a percepção de segurança dos 
presentes ao evento de música com o cantor Luan Santana a ser realizado na 
Casa de Show Rio Sampa, com expectativa de grande público, bem como 
garanti-la. Observar a fluidez do trânsito e punir a não observância das 
normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Crime 04/11/11

Crime de lesão corporal – Acidente de trânsito com saída de pista, 
envolvendo condutor com indícios de embriaguez,  o qual recusou-se a 
fazer o  teste de alcoolemia.  Condutor e passageira sofreram lesões leves e 
encaminhados ao hospital. Registro na 94ª DP sob o RO nº 00835/2011 – 
Lavrado o BOP nº 252-11.

Crime 05/11/11

Crime de trânsito –  Abordado condutor do veículo Toyota placas LSV-
0401, que segundo usuários dirigia sem os devidos cuidados. Após teste 
confirmou-se estado de embriaguez. Recolhidos a CNH sob DNRC nº 
224485 e o veículo com documentação irregular sob o DRV nº 717-11. 
Registro na 56ª DP  – Lavrado o BOP nº 197-11.

Crime 06/11/11

Recuperação de veículo – Após alarme no sistema Sinivem, foi abordado o 
veículo Ford Fiesta placas MGS-8422/SC, o qual possuía registro de furto 
de 04/11/11 em Porto Belo-SC, 31ª DP RO nº 2855/2011.Registro Central nº 
5642 e Comunicação nº 1129040. Encaminhado à 94ª DP sob o RO nº 
838/2011 – BOP nº 253-11.

Crime 06/11/11

Recuperação de veículo – Após alarme no sistema Sinivem, foi abordado 
Ford Fiesta placas DQL-3505/SP, com registro de furto/roubo, sem 
recuperação. Condutor não portava recibo de compra, sendo encaminhado 
juntamente com o veículo à 94ª DP. Registro Central nº 5643 e 
Comunicação nº 1129214 – BOP nº 254-11.

Crime 13/11/11 Crime de embriaguez – Condutor do veículo placas CFT-7840, Santana 
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CL, envolvido em acidente e, após teste do Etilômetro, constatou-se estado 
de embriaguez. Conduzido à 54ª DP. Comunicação nº 1133851 – Lavrado o 
BOP nº 435-11.

Crime 19/11/11
Encontro de cadáver – Corpo de vítima de PAF encontrado no km 197 da 
BR-116. Comunicação nº 1137233 e registro na 55ª DP sob o RO nº 
4458/2011 – Lavrado o BOP nº 436-11.

Crime 21/11/11

Recuperação de veículo – Após consulta no sistema Serpro, de veículo 
retido sob DRV nº 799-11, placas KYC-2422, verificou-se ocorrência de 
roubo sob RO nº 9553/2011, 34ª DP/RJ. O mesmo fora encaminhado ao 
Pátio Legal de Deodoro – Lavrado o BOP nº 137-11.

Crime 24/11/11

Tráfico de drogas - Em patrulha de rotina foi abordado no km 250 pista 
sentido Rio Ônibus da viação Andorinha, encontrando em seu bagageiro, 
quantidade de substância entorpecente conhecida como Maconha 
acondicionada em 2 bolsas, contendo 7 tabletes e 1 amarrado da substância. 
RO nº  DPF/VRA/RJ  lavrado sob. BOP Nº 435-10.

Ordem de Missão 24/11/11

O.M. 061 - Apoiar Realização das atividades de levantamento de campo, 
nos pontos indicados, através de abordagem de veículos (automóveis e 
veículos de carga), selecionados pela equipe responsável pela pesquisa, para 
que os mesmos com segurança possam realizar as entrevistas com os 
motoristas que utilizam as rodovias federais da Região Metropolitana do 
Rio de janeiro, conforme ofício SETRANS/SET Nº 599/2011 e Ordem de 
Serviço 076/2011-SPF.

 Crime 26/11/11 Encontro de cadáver – Julião Francisco Neto, nascido 04/04/1950. RO 52 
DP lavrado sob BOP 189-11.

Crime 26/11/11
Lesões corporais ao atender chamada de acidente na BR-116 Km 190 
sentido SP. Por volta das 04:00 foi encontrado veiculo acima descrito 
Policia Civil RJ BOP - 270-11 

Crime 28/11/11 Recuperação de veículo – Após alarme no sistema Sinivem, foi abordado o 
veículo com registro de roubo.. Encaminhado à 94ª DP – BOP nº 446-11.

Ordem de Missão 30/11/11

O.M. 063 - Apoiar realização de comando de saúde realizado pela 
concessionária Nova Dutra, no km 177, sentido São Paulo, visando prestar 
atendimento clínico a motociclistas que transitam diariamente na rodovia 
Presidente Dutra.

Crime 03/12/11

Crime tributário/descaminho –Em fiscalização de rotina no bagageiro do 
ônibus da viação 1001, encontrado 04 volumes  sem nenhuma identificação. 
Encaminhada a 94ªDP  sob registro de ocorrência 00903/2011 e BOP nª 
230313.

Crime 03/12/11

Crime tributário/descaminho – Em fiscalização de rotina no bagageiro do 
ônibus da viação São Geraldo, encontrado 02 volumes somente com a 
numeração  de uma nota fiscal escrita na parte externa. Encaminhada a 
94ªDP sob registro de ocorrência 00902/2011 e BOP nª 255-11.

Crime 06/12/11
Recuperação de veículo – Foi encontrado abandonado na BR-465 KM.21 o 
veiculo peugeot 206 placa LNO-5477, para ser encaminhado ao pátio legal 
sob. BOP nº 222188.

Crime 07/12/11
Recuperação de veículo –Foi abordado no Km 166 às  18:50h, apresentado 
pelo condutor o CRLV 2011 em consulta ao SERPRO verificou-se que o 
motor não pertence  ao mesmo. Conduzido a 39ª DP – BOP nº 407-11

Crime 08/12/11 Recuperação de veículo – Veiculo recuperado BR-116 KM 186 BOP nº 
131-09.

Crime 11/12/11

Roubo de veículo - A vitima compareceu ao posto da pavuna comunicando 
o roubo do veiculo, saíram em perseguições os componentes com as 
viaturas C-5.6.11 e C-5.6.04  e tiveram exito recuperando o veículo.  BOP 
nº 230330.

Crime 19/12/11 Mandado de Prisão – Após consulta no sistema infoseg constatou-se 
mandado de prisão contra o senhor Cristóvão da Silva Costa. Encaminhado 
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à 39ª DPC, onde  verificou-se haver alvará de soltura em favor do mesmo. 
Lavrado o BOP nº 230331.

Crime 19/12/11

Roubo de veículo -  Ao consultar veículo retido placas KXQ-2509, DRV nº 
824-11, foi constatado registro de roubo na 20ª DPC sob o RO nº 
07259/2011- Encaminhado ao Pátio Legal GRV nº 13161387 – 
Comunicação nº 1157756 e registro Central nº 5816 -  Lavrado o BOP Nº 
230332.

Crime 20/12/11
Roubo de veiculo de carga – Após informações constatou-se no km 204 da 
BR-116, roubo do veículo Iveco novo, sem placas . Encaminhado à DRFC – 
Lavrado o BOP nº 015-11.

Crime 21/12/11

Crime tributário/descaminho – Cidadão e esposa de nacionalidade 
Equatoriana, abordados ao desembarcarem  do ônibus Viação Expresso 
Brasileiro, portando 866 camisas lacoste e 78 camisas reserva, de 
procedência duvidosa. Encaminhados à 64 DPC sob o RO nº 11309/2011 – 
Lavrado o BOP nº 392-11.

Crime 23/12/11

Crime de trânsito – Condutor abordado na Operação Rodovida, 
apresentando índice de alcoolemia acima do permitido pela Lei. 
Encaminhado à 22ª DPC e CNH recolhida através do DNRC nº 616-11 – 
Lavrado o BOP nº 347-11.

Crime 24/12/11
Crime de trânsito – Condutor abordado durante a Operação Rodovida, 
apresentando teor alcoólico no sangue, acima do permitido .Encaminhado à 
22ª DPC sob o RO nº 10256 – Lavrado o BOP nº 133-11.

Crime 25/12/11

Crime de trânsito – Segundo informações apuradas no local, km 21 da BR-
465, a vítima fora atingida por disparo de arma de fogo, por ocupantes de 
veículo não identificado. Encaminhada ao Hospital Rocha Faria, com vida. 
Registro na 56ª DPC sob RO nº 6443 – C 1162681 – Lavrado o BOP nº 
291-11.

Crime 26/12/11

Recuperação de veículo -  Veículo suspeito abordado, não portava CRLV e 
todos os vidros sem numeração. Número do motor adulterado. Registro de 
roubo/furto na base do sistema Serpro – Encaminhados Veículo e condutor à 
58ª DPC sob o RO nº 09660/2011(flagrante) – Lavrado o BOP nº 230333.

Crime 27/12/11

Crime tributário/descaminho – Em fiscalização de rotina, foi abordado 
ônibus da Viação Águia Branca S/A, onde foi encontrado 05 volumes 
contendo camisetas e camisas com indícios de falsificação. Mercadoria 
encaminhada juntamente com nota fiscal nº 001 à 94ª DPC, sob RO  nº 
00970/2011. Comunicação  nº 1164244 – Lavrado o BOP nº 230350.

Crime 29/12/11

Recuperação de veículo – Veículo Fiat placas HOJ-9868 MG, abandonado 
às margens da BR-465.após consulta foi constatado registro de roubo. O 
mesmo foi recolhido através do DRV nº 312-11 – Comunicação nº 1165003 
– Lavrado o BOP nº 446-10.

Crime 29/12/11

Recuperação de veículo – Após alarme no sistema SINIVEM, foi abordado 
o veículo Fiat placas HBZ-0580, com registro de furto na Delegacia de 
Cabo Frio-RJ. Condutor e veículo encaminhados à 94ª DPC sob o RO nº 
976/2011. - Comunicação nº 1165119 – Lavrado o BOP nº 230314.

Crime 29/12/11

Furto/roubo de veículo –  Veículo Fiat Pálio, placas LCJ-7853-RJ, retido 
no Posto F5-605, foi retirado do pátio, na ausência da equipe, que saíra para 
atender acidente. Retirados também, a chave e o CRLV,que estavam na 
gaveta. Uma das janelas do Posto estava encostada, com sinais de 
arrombamento. A porta principal estava encostada, com as chaves por 
dentro. Fato registrado na Polícia Federal sob o RO nº 414/2011. 
Comunicação nº 1165678 e registro Central nº 05851 - Lavrado o BOP nº 
222207.

Crime 31/12/11

Furto/roubo de veículo – Veículo  Fiat Pálio placas KOL-4140-RJ, foi 
levado de seu proprietário na altura do km 170/RJ, da BR-116, por três 
elementos armados ocupando um motocicleta. Proprietário e sua família 
foram conduzidos à 64ª DPC, sem nº de RO. Comunicação nº 1166624 e 
registro Central nº 5858 – Lavrado o BOP nº 306-11.
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Crime 31/12/11

Tráfico de drogas – Durante a operação Rodovida, foi abordada, no km 
163 da BR-116,  motocicleta com dois ocupantes e, encontrado no capacete 
do condutor, 44 papelotes de cocaína. Os dois elementos foram 
encaminhados à 38ª DPC, sob o RO Nº 7895/11. Comunicação nº 1166251 
– Lavrado o BOP nº 230370.

2ª DELEGACIA
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES – 2011
(OBS: Relatórios Consolidados das Antigas 2ª e 5ª Delegacias)
NOME PERÍODO OBJETIVO
Operação Jogo Limpo 07/01/2011 Implementar reforço no policiamento e fiscalização nas BRs 
040 e 116, com
ênfase no combate à criminalidade, em especial ao contrabando e à prática
de jogos de azar, realizados às margens das rodovias federais e em suas
proximidades, aumentando a percepção de segurança dos usuários.
Comando de
Fiscalização de Transito
08/01/2011
(09:00 às 12:00hs)
Realizar fiscalização de equipamentos e documentos de porte obrigatórios,
estado geral de conservação dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas
10/01/2011
(10:00 às 12:00)
Implementar reforço de policiamento e fiscalização no trecho da 5.a
delegacia, buscando fiscalizar veículos de duas rodas que trafegam na BR-
101, considerando que vários destes veículos causam grande número de
feridos e mortos nas rodovias federais por imprudência, imperícia e pelas
péssimas condições de trafegabilidade dos mesmos e ainda com vistas a
reduzir o número de crimes onde são utilizadas motocicletas, aumentando
assim a percepção de segurança dos cidadãos que trafegam pelas rodovias.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas
14/01/2011
(10:00 às 12:00hs)
Implementar reforço de policiamento e fiscalização no trecho da 5.a
delegacia, buscando fiscalizar veículos de duas rodas que trafegam na BR-
101, considerando que vários destes veículos causam grande número de
feridos e mortos nas rodovias federais por imprudência, imperícia e pelas
péssimas condições de trafegabilidade dos mesmos e ainda com vistas a
reduzir o número de crimes onde são utilizadas motocicletas, aumentando
assim a percepção de segurança dos cidadãos que trafegam pelas rodovias.
Comando de Combate à
Criminalidade
22/01/11
(18:00 às 21:00)
Abordar veículos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG.
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Comando de
Fiscalização de
Embriaguez
22/01/2011
(18:00 às 20:00hs)
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando Tráfego de
Caminhões
24/01/2012
(06:30h às 10:00h)
Autuar, se possível com abordagem, caminhões que estejam trafegando pela
pista sentido Rio de Janeiro da Ponte Rio-Niterói fora do horário permitido,
sem prejuízo das demais ações de policiamento
Comando Tráfego de
Caminhões
24/01/2012
(20:30h às 22:00h)
Autuar, se possível com abordagem, caminhões que estejam trafegando pela
pista sentido Rio de Janeiro da Ponte Rio-Niterói fora do horário permitido,
sem prejuízo das demais ações de policiamento
Comando Tráfego de
Caminhões
25/01/2012
(04:00h às 05:45h)
Autuar, se possível com abordagem, caminhões que estejam trafegando pela
pista sentido Rio de Janeiro da Ponte Rio-Niterói fora do horário permitido,
sem prejuízo das demais ações de policiamento
Comando de Combate à
Criminalidade
05/02/11
(21:00 às 23:00)
Abordar veículos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas
10/02/2011
(10:00 às 12:00)
Implementar reforço de policiamento e fiscalização no trecho da 5.a
delegacia, buscando fiscalizar veículos de duas rodas que trafegam na BR-
101, considerando que vários destes veículos causam grande número de
feridos e mortos nas rodovias federais por imprudência, imperícia e pelas
péssimas condições de trafegabilidade dos mesmos e ainda com vistas a
reduzir o número de crimes onde são utilizadas motocicletas, aumentando
assim a percepção de segurança dos cidadãos que trafegam pelas rodovias.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas
14/02/2011
(17:00 às 19:00hs)
Implementar reforço de policiamento e fiscalização no trecho da 5.a
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delegacia, buscando fiscalizar veículos de duas rodas que trafegam na BR-
101, considerando que vários destes veículos causam grande número de
feridos e mortos nas rodovias federais por imprudência, imperícia e pelas
péssimas condições de trafegabilidade dos mesmos e ainda com vistas a
reduzir o número de crimes onde são utilizadas motocicletas, aumentando
assim a percepção de segurança dos cidadãos que trafegam pelas rodovias.
Apoio a 2.a Delegacia 22/02/2011
(08:30:00 às 12:00)
Operação de apoio no trecho da 2ª delegacia em atendimento a solicitação
do memorando nº 079/2011 da 2ª delegacia
Operação Aliança 25/02/2011
(10:00 às 22:00)
Implementar reforço na fiscalização nos veículos e coletivos que utilizam a
BR-101 nos trechos da 2ª e 5ª delegacias em direção a região dos lagos,
visando coibir o transporte de drogas, armas e também a fuga de criminosos
para esta região, a qual recebe grande concentração de pessoas no feriado do
carnaval.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas
28/02/2011
(10:00 às 12:00)
Implementar reforço de policiamento e fiscalização no trecho da 5.a
delegacia, buscando fiscalizar veículos de duas rodas que trafegam na BR-
101, considerando que vários destes veículos causam grande número de
feridos e mortos nas rodovias federais por imprudência, imperícia e pelas
péssimas condições de trafegabilidade dos mesmos e ainda com vistas a
reduzir o número de crimes onde são utilizadas motocicletas, aumentando
assim a percepção de segurança dos cidadãos que trafegam pelas rodovias.
Operação Caminhão 02/02/2011 20:30h às
22:00h
Autuar, se possível com abordagem, caminhões que estejam trafegando pela
pista sentido Rio de Janeiro da Ponte Rio-Niterói fora do horário permitido,
sem prejuízo das demais ações de policiamento.
Operação Caminhão 03/02/2011
04:00h às 05:40h
Autuar, se possível com abordagem, caminhões que estejam trafegando pela
pista sentido Rio de Janeiro da Ponte Rio-Niterói fora do horário permitido,
sem prejuízo das demais ações de policiamento.
Operação Caminhão 03/01/2011
06:30h às 10:00h
Autuar, se possível com abordagem, caminhões que estejam trafegando pela
pista sentido Rio de Janeiro da Ponte Rio-Niterói fora do horário permitido,
sem prejuízo das demais ações de policiamento.
Operação Alcatraz 23:00h do dia 03/02/2011
às 04:00h do dia 04/02
Intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no trecho da 2ª
Delegacia PRF, em especial na Ponte Rio – Niterói, de modo a coibir
práticas delituosas e a fuga de traficantes para a citada região, através do
patrulhamento ostensivo e de comandos estáticos.
Operação Sertaneja 23:00h do dia 11/02 até
02:00h do dia 12/02/2011
Coibir a mistura álcool–direção e o estacionamento de veículos no
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acostamento, além de reprimir as demais infrações de trânsito, sem prejuízo
das ações de combate ao crime, na área da Churrascaria Texas Grill.
Operação Jogo Limpo II 07/01/2011 Implementar reforço no policiamento e fiscalização nas BRs 
101, 493 e 365,
com ênfase no combate à criminalidade, em especial ao contrabando e à
prática de jogos de azar, realizados às margens das rodovias federais e em
suas proximidades, aumentando a percepção de segurança dos usuários.
Operação Bloco 101 25/02/201
10:00h às 22:00h
Os Grupos de Patrulhamento Táticos (GPT) da 5ª e 2ª Delegacias deverão
trabalhar de maneira integrada, com o fito de coibir o tráfico de drogas na
Região dos Lagos, através da repressão ao transporte de substâncias
entorpecentes pela BR 101 Norte.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas e
Etilômetro.
05/03/11
09:00hs às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
habilitados envolvidos em acidentes de trânsito. Coibir o trânsito de
veículos com condutores sob efeito de álcool, através de intensa fiscalização
com a utilização de etilômetros.
Comando de
Fiscalização de Produtos
Perigosos
10/03/11
14:00h às 17:00h
Fiscalizar os veículos transportadores de produtos classificados como
perigosos, carga buscando verificar se os procedimentos de identificação e
de emergência estão sendo cumpridos de acordo com a legislação vigente,
orientando e autuando eventuais infratores. Tal fiscalização colabora com a
segurança dos demais usuários da rodovia.
Comando de
Fiscalização de Combate
à Criminalidade
15/03/11
08:00hs às 11:00hs
Abordar veículos com indivíduos em atitude suspeita de cometimento de
crimes; combater o contrabando e descaminho referente a mercadorias
transportadoras em ônibus e caminhões, e consultar indivíduos e veículos no
sistema INFOSEG
Comando de
Motocicletas
19/03/11
09:00 às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
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habilitados envolvidos em acidentes de trânsito.
Comando de
Fiscalização de Transito.
23/03/11
15:00hs às 18:00hs
Realizar fiscalização de equipamentos e documentos de porte obrigatórios,
estado geral de conservação dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de Combate à
Criminalidade
25/03/11
21:00hs 00:00h
Abordar veículos com indivíduos em atitude suspeita de cometimento de
crimes; combater o contrabando e descaminho referente a mercadorias
transportadoras em ônibus e caminhões, e consultar indivíduos e veículos no
sistema INFOSEG para verificação de mandados de prisão e busca e
apreensão, respectivamente.
Operação “Ostra Cycle” 24/03/2011 à 27/03/2011 Intensificar o policiamento e fiscalização no 
trecho com o objetivo de coibir
infrações e evitar acidentes.
Operação: Tráfego de
Veículos de Carga
30/03/2011,
14:00h às 16:00h
Fiscalizar prioritariamente veículos de carga que estejam trafegando na
rodovia, sem prejuízo das demais ações de policiamento.
Comando de
Fiscalização com
Etilômetro.
02/04/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de
Motocicletas
15/04/11
09:00 às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
habilitados envolvidos em acidentes de trânsito.
Comando de
Fiscalização com
Etilômetro
11/04/2011
(18:00 às 21:00hs)
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de
Fiscalização de
Transporte de
Passageiros
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16/04/2010
(21:00 às 23:00hs)
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico.
Comando de
Motocicletas
19/04/11
09:00 às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
habilitados envolvidos em acidentes de trânsito.
Comando de Combate à
Criminalidade
30/04/11
21:00hs 00:00h
Abordar veículos com indivíduos em atitude suspeita de cometimento de
crimes; combater o contrabando e descaminho referente a mercadorias
transportadoras em ônibus e caminhões, e consultar indivíduos e veículos no
sistema INFOSEG.
Operação: “A feira” 05 de abril de 2011, às
18:00h.
Fiscalizar vendedores ambulantes que atuam na Ponte Rio – Niterói, com o
objetivo de reprimir o possível tráfico de entorpecentes, bem como capturar
eventuais foragidos da justiça que estejam trabalhando como ambulantes,
além de apreender mercadorias que, por ventura, estejam sendo
comercializadas ilegalmente na área da praça do pedágio
Operação “Corrida da
Ponte”
17/04/2011
das 06:30h às 11:00h
Intensificar o patrulhamento no trecho da Ponte Rio-Niterói com o objetivo
de evitar acidentes e proteger a integridade física dos corredores e dos
usuários da via
Operação
“MANGIFERA
INDICA”
01/06/2011 até a tomada,
por parte dos agentes do
Estado, do morro da
Mangueira para instalação
de UPP.
Intensificar as atividades de policiamento e fiscalização no trecho da 2ª
Delegacia PRF, em especial na Ponte Rio – Niterói, de modo a coibir
práticas delituosas e a fuga de criminosos para as citadas regiões, através de
comandos estáticos, sem prejuízo das demais atribuições da PRF.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas e
Etilômetro.
06/05/11
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09:00hs às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
habilitados envolvidos em acidentes de trânsito. Coibir o trânsito de
veículos com condutores sob efeito de álcool, através de intensa fiscalização
com a utilização de etilômetros.
Comando de
Fiscalização de Produtos
Perigosos
10/05/11
09:00 às 12:00hs
Fiscalizar os veículos transportadores de produtos classificados como
perigosos, carga buscando verificar se os procedimentos de identificação e
de emergência estão sendo cumpridos de acordo com a legislação vigente,
orientando e autuando eventuais infratores. Tal fiscalização colabora com a
segurança dos demais usuários da rodovia.
Comando de
Fiscalização de Combate
à Criminalidade
11/05/11
08:00hs às 11:00hs
Abordar veículos com indivíduos em atitude suspeita de cometimento de
crimes; combater o contrabando e descaminho referente a mercadorias
transportadoras em ônibus e caminhões, e consultar indivíduos e veículos no
sistema INFOSEG para verificação de mandados de prisão e busca e
apreensão, respectivamente.
Comando de
Motocicletas
13/05/11
09:00 às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
habilitados envolvidos em acidentes de trânsito.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas e
etilômetro.
16/05/11
09:00hs às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
habilitados envolvidos em acidentes de trânsito. Coibir o trânsito de
veículos com condutores sob efeito de álcool, através de intensa fiscalização
com a utilização de etilômetros.
Comando de
Fiscalização de Produtos
Perigosos
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18/05/11
09:00h às 12:00h
Fiscalizar os veículos transportadores de produtos classificados como
perigosos, carga buscando verificar se os procedimentos de identificação e
de emergência estão sendo cumpridos de acordo com a legislação vigente,
orientando e autuando eventuais infratores. Tal fiscalização colabora com a
segurança dos demais usuários da rodovia.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas
25/05/11
09:00hs às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
habilitados envolvidos em acidentes de trânsito.
Comando de Combate à
Criminalidade
27/05/11
21:00hs 00:00h
Abordar veículos com indivíduos em atitude suspeita de cometimento de
crimes; combater o contrabando e descaminho referente a mercadorias
transportadoras em ônibus e caminhões, e consultar indivíduos e veículos no
sistema INFOSEG para verificação de mandados de prisão e busca e
apreensão, respectivamente.
APOIO AO 35º BPM 10 de junho de 2011, das
20:00h às 24:00h
Prestar o apoio necessário para que sejam realizadas Operações preventorepressivas,
na região do Trevo de Manilha, em conjunto com equipes da 4ª
e 5ª Delegacias e de policiais militares do 35º BPM.
APOIO AO 35º BPM 18 de junho de 2011, das
20:30h às 23:30h
Prestar o apoio necessário para que sejam realizadas Operações preventorepressivas,
na região do Trevo de Manilha, em conjunto com equipes da 4ª
e 5ª Delegacias e de policiais militares do 35º BPM.
APOIO PROCISSÃO 23/06/2011 às 10:00h Interditar as pistas locais da BR 101, altura do Km 
297, trevo de Manilha,
sob o viaduto, em ambos os sentidos, para que os fiéis que acompanham a
procissão de Corpus Christi possam atravessar a via com segurança. Após a
travessia, acompanhar a procissão até a chegada à Igreja Matriz (BR 493,
Km 0)
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas e
Etilômetro.
02/06/11
1600hsàs 18:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da Carteira Nacional de
Habilitação, em decorrência do elevado número de motociclistas não
habilitados envolvidos em acidentes de trânsito. Coibir o trânsito de
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veículos com condutores sob efeito de álcool, através de intensa fiscalização
com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 04/06/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 04/06/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 07/06/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Operação conjunta de
combate a roubo de
07/06/11
08:00 às 12:00hs
Combater o roubo de cargas na área de Silva Jardim em operação conjunta
com a PMERJ e Policia Civil.
carga
Comando ultrapassagem 09/06/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Operação conjunta de
combate a roubo de
carga
09/06/11
08:00 às 12:00hs
Combater o roubo de cargas na área de Silva Jardim em operação conjunta
com a PMERJ e Policia Civil.
Comando ultrapassagem 13/06/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de Etilômetro 13/06/11
14:00 às 17:00hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de
Fiscalização de
Motocicletas
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14/06/11
09:00 às 12:00hs
Fiscalizar o tráfego de veículos de duas rodas, com a verificação da
documentação e dos equipamentos obrigatórios, além do seu estados de
conservação, com ênfase na verificação da CNH.
Comando ultrapassagem 15/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 15/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 15/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de Etilômetro 15/06/11
14:00 às 17:00hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 18/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 18/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 18/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de Etilômetro 18/06/11
14:00 às 17:00hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de Combate à
Criminalidade
24/06/11
08:00 às 12:00hs
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Abordar veículos com indivíduos em atitude suspeita de cometimento de
crimes; combater o contrabando e descaminho referente a mercadorias
transportadoras em ônibus e caminhões, e consultar indivíduos e veículos no
sistema INFOSEG para verificação de mandados de prisão e busca e
apreensão, respectivamente.
Comando ultrapassagem 28/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 28/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 28/06/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de Etilômetro 28/06/11
14:00 às 17:00hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Operação Arena 22:00h do dia 15/07/2011 Coibir a mistura álcool – direção, além de reprimir as 
demais infrações e
crimes de trânsito porventura praticados por frequentadores da Churrascaria
Texas Grill e por motoristas que transitam pela Rodovia Niterói – Manilha,
sem prejuízo das demais atribuições da PRF.
Comando Ônibus 20/07/2011, das 07:00h às Fiscalizar ônibus que realizam transporte regular 
intermunicipal de
Intermunicipal 11:00h passageiros que transitam pela Rodovia Niterói - Manilha (BR 101), com
especial atenção à documentação e aos equipamentos obrigatórios.
Operação Duas Rodas 21/07/2011, das 10:00h às
12:00h e das 14:00h às
17:00h
Fiscalizar, prioritariamente, veículos de duas rodas, especialmente
motocicletas, que trafegam pela Rodovia Niterói – Manilha, com ênfase nos
documentos de porte obrigatório, identificação veicular (base SERPRO) e
do(s) ocupante(s) (base INFOSEG) e equipamentos obrigatórios
Comando Vans 22/07/2011, das 08:00h às
11:00h (pista sentido sul)
e das 14:00h às 17:00h
(pista sentido norte)
Fiscalizar, prioritariamente, vans transportando passageiros, com ênfase nos
documentos de porte obrigatório, identificação veicular (base SERPRO) e
do(s) ocupante(s) (base INFOSEG), além dos equipamentos obrigatórios.
Comando Etilômetro 26/07/2011, das 17:00h às
22:00h
Realizar fiscalização estática, buscando o máximo de abordagens e
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enfatizando a realização de testes de etilômetro nos condutores sobre os
quais recaia a suspeita de haver ingerido bebida alcoólica, de forma a
reprimir a combinação “álcool x direção”, bem como coibir as demais
infrações de trânsito, sem prejuízo do enfrentamento à criminalidade, além
de fazer consulta às bases de dados (INFOSEG e SERPRO) dos indivíduos
e veículos fiscalizados
Campanha “Viva
Motociclista”
27/07/2011, das 10:00h às
16:00h
Apoiar a Concessionária OHL Autopista Fluminense na realização do
evento, garantindo a segurança de todos os envolvidos, bem como promover
a imagem da Policia Rodoviária Federal como instituição de referência em
segurança no trânsito.
Realizar, em conjunto com equipe(s) da Concessionária, policiamento
dinâmico com o intuito de coibir o uso de linha com cerol às margens da
rodovia, através de abordagem e conscientização de pessoas que soltam
pipas nestes locais.
Comando ultrapassagem 01/07/11
0900hsàs 12:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 01/07/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 01/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Etilômetro 01/07/11
20:00 às 23:00hs
C.5.5.13; C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 03/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 03/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
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abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 03/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Acostamento 03/07/11
15:00 às 20:00hs
C.5.5.14; ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos pelo acostamento.
Comando ultrapassagem 04/07/11
09:00hs às 12:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 04/07/11
09:00hs às 12:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 04/07/11
09:00hs às 12:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de 04/07/11 Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
Fiscalização de Pessoas 09:00 às 12:00hs
GPT ; ADJUNTO;
C.5.5.14
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando ultrapassagem 06/07/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 06/07/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de Etilômetro 06/07/11
14:00 às 17:00hs
F.5.5.02;
ADJUNTO;C.5.5.14
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
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Comando ultrapassagem 08/07/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 08/07/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de
Fiscalização de Pessoas
08/07/11
09:00hs as 12:00hs
F.5.5.02; C.5.5.13;
C.5.5.14
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando Etilômetro 09/07/11
20:00hs as 23:00hs
F.5.5.02; C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 10/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 10/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 10/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Acostamento 10/07/11
15:00 às 20:00hs
C.5.5.14; ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos pelo acostamento.
Comando ultrapassagem 11/07/11
0900hsàs 12:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
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possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 11/07/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 11/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Etilômetro 11/07/11
20:00 às 23:00hs
C.5.5.14;ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de
Fiscalização de Pessoas
12/07/11
09:00hs as 12:00hs
ADJUNTO;C.5.5.13C.5.5.
14
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando ultrapassagem 13/07/11
0900hsàs 12:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 13/07/11 Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos 
sempre que
09:00 às 12:00hs
C.5.5.12
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 13/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Etilômetro 15/07/11
20:00 às 23:00hs
C.5.5.14;ADJUNTO
C.5.5.13
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de
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Fiscalização de Pessoas
16/07/11
14:00hs as 17:00hs
ADJUNTO;C.5.5.13C.5.5.
14
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando ultrapassagem 17/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 17/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 17/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Acostamento 17/07/11
15:00 às 20:00hs
C.5.5.14;ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos pelo acostamento.
Comando de
Fiscalização de Pessoas
18/07/11
14:00hs as 17:00hs
F.5.5.01;C.5.5.11;
C.5.5.12
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando de
Fiscalização de Pessoas
19/07/11
21:00hs as 23:00hs
F.5.5.02;ADJUNTOC.5.5.
13; C.5.5.14
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando de
Fiscalização de Pessoas
20/07/11
09:00hs as 12:00hs
F.5.5.01;C.5.5.11;
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C.5.5.12
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando de
Fiscalização de Pessoas
21/07/11
14:00hs as 17:00hs
F.5.5.02;ADJUNTOC.5.5.
13; C.5.5.14
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando ultrapassagem 22/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 22/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 24/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 24/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 24/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Acostamento 24/07/11
15:00 às 20:00hs
Coibir o trânsito de veículos pelo acostamento.
C.5.5.14;ADJUNTO
Comando ultrapassagem 26/07/11
0900hsàs 12:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
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Comando ultrapassagem 26/07/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 26/07/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de
Fiscalização de Pessoas
26/07/11
09:00hs as 12:00hs
ADJUNTO;C.5.5.14
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando ultrapassagem 27/07/11
0900hsàs 12:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 27/07/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 27/07/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando de
Fiscalização de Pessoas
27/07/11
09:00hs as 12:00hs
ADJUNTO;C.5.5.14
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando Etilômetro 28/07/11
21:00 às 23:00hs
C.5.5.14;ADJUNTO
C.5.5.13; F.5.5.02
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 31/07/11
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14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 31/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 31/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Acostamento 31/07/11
15:00 às 20:00hs
C.5.5.14;ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos pelo acostamento.
Treinamento abordagem 12/08/2011,
das 08:00h às 12:00h
Participar do treinamento de abordagem, conforme plano de aula específico
Operação Arena 20/08/2011,
à partir das 02:30h
Realizar comando estático com vistas a coibir a mistura álcool – direção,
além de reprimir infrações de trânsito e crimes porventura praticados por
frequentadores da Arena Texas e por motoristas que transitam pela pista
sentido sul da Rodovia Niterói – Manilha, sem prejuízo das demais
atribuições da PRF.
Operação Clássico da
Paz
28 de agosto de 2011, das
13:00h às 21:00h
Reforçar o policiamento na área da 2ª Delegacia PRF afim de prevenir o
enfrentamento entre torcedores de Vasco e Flamengo, bem como coibir
eventuais atos de vandalismo, antes e após o jogo que será realizado no
Estádio Engenhão;
Comando Ponte Rio-
Niterói
25 de agosto de 2011, a
partir das 23:00h
Realizar, em conjunto com equipes do NOE-RJ, fiscalização estática na
Ponte Rio – Niterói, buscando o máximo de abordagens, com o objetivo de
reprimir ações criminosas, em especial o tráfico de drogas em ônibus, vans,
táxis, motos e carros de passeio, além de fazer consulta às bases de dados
(INFOSEG e SERPRO) dos indivíduos e veículos fiscalizados, sem prejuízo
das demais atribuições da PRF
Comando ultrapassagem 01/08/11 Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos 
sempre que
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
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possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 01/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 01/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Fiscalização
de pessoas
01/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 02/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 02/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 02/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Fiscalização
de pessoas
02/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 03/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
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abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 01/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 03/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Fiscalização
de pessoas
03/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 04/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 04/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 04/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Fiscalização
de pessoas
04/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 07/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
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Comando ultrapassagem 07/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 07/08/11 Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos 
sempre que
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando acostamento 07/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando ultrapassagem 09/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 09/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 09/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Fiscalização
de pessoas
09/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 10/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 10/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
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abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 10/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Fiscalização
de pessoas
10/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 12/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 12/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 12/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Fiscalização
de pessoas
12/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando Fiscalização
de pessoas
14/08/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando Fiscalização
de pessoas
14/08/11
09:00 às 12:00hs
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C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 14/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 14/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 14/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando acostamento 14/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando ultrapassagem 17/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 17/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 17/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando Fiscalização
de pessoas
17/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando Fiscalização
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de pessoas
20/08/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando Fiscalização
de pessoas
20/08/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando Fiscalização
de pessoas
21/08/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando Fiscalização
de pessoas
21/08/11
09:00 às 12:00hs
C.5.5.14;
ADJUNTO
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando ultrapassagem 21/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 21/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 21/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando acostamento 21/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.

Pág. 158-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Comando ultrapassagem 22/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 22/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 23/07/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 26/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 26/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 28/08/11
14:00hs às 17:00hs
C.5.5.11
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 28/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.12
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando ultrapassagem 28/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.13
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando acostamento 28/08/11
14:00 às 17:00hs
C.5.5.11
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Operação Arena II 30/09/2011
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às 23:40h
Coibir a mistura álcool – direção, além de reprimir infrações de trânsito e
crimes porventura praticados por frequentadores da Arena Texas e por
motoristas que transitam pela rodovia sem prejuízo das demais atribuições
da PRF.
Comando
Ultrapassagem
02/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
02/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
02/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Transito
em Acostamentos
02/10/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
03/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
03/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
03/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 03/10/11
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14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
04/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
04/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
04/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 04/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
05/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando 05/10/11 Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
Ultrapassagem 1400hs às 17:00hs possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a 
notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
05/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 05/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
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Comando
Ultrapassagem
09/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
09/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
09/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Transito em
Acostamentos
09/10/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
10/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
10/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
10/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 10/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
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Ultrapassagem
11/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
11/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
11/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 11/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
12/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
12/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
12/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 12/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Transito em
acostamentos
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16/10/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando 20/10/11 Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
Ultrapassagem 14:00hs às 17:00hs possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a 
notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
20/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
20/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 20/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
21/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
21/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
21/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 21/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto
Comando
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Ultrapassagem
22/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
22/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
22/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 22/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
23/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
23/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
23/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Transito em
Acostamentos
23/10/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
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27/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
27/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
27/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 27/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
28/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
28/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
28/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 28/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto
Comando
Ultrapassagem
29/10/11
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14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
29/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
29/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 29/10/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
30/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
30/10/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
30/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de
Acostamentos
30/10/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
02/11/11
14:00hs às 17:00hs
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Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
02/11/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
02/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Transito em
Acostamentos
02/11/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
04/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
04/11/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
04/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 04/11/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
05/11/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
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possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 05/11/11
1400hs às 17:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Comando
Ultrapassagem
05/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 05/11/11
21:00hs às 23:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
06/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
06/11/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
06/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Transito em
Acostamentos
06/11/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
07/11/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
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07/11/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 07/11/11
14:00hs às 16:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Fiscalização de Carretas 09/11/11
09:00hs às 12:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Comando
Ultrapassagem
09/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
09/11/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 12/11/11
09:00hs às 12:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Fiscalização de Pessoas 12/11/11
09:00hs às 12:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
15/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
15/11/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
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15/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Transito em
Acostamentos
15/11/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
17/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
17/11/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas 19/11/11
09:00hs às 12:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Fiscalização de Pessoas 19/11/11
09:00hs às 12:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando
Ultrapassagem
20/11/11
15:00hs às 20:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
20/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
20/11/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
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possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Transito em
Acostamentos
20/11/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
25/10/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
25/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
25/11/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 25/11/11
14:00hs às 17:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Fiscalização de Pessoas 26/11/11
21:00hs às 23:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Fiscalização de Pessoas 26/11/11
21:00hs às 23:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Fiscalização de Pessoas 27/11/11
09:00hs às 12:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Fiscalização de Pessoas 27/11/11
09:00hs às 12:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto.
Comando

Pág. 172-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Ultrapassagem
27/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
27/11/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
27/11/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Transito em
Acostamentos
27/11/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Operação Clássico da
Paz II
04 de dezembro de 2011
14:00
Reforçar o policiamento na área da 2ª Delegacia PRF afim de manter a
ordem pública, bem como coibir eventuais atos de vandalismo na Ponte Rio
– Niterói e Niterói - Manilha, antes e após o jogo que será realizado no
Estádio Engenhão
Operação RODOVIDA 20, 22 e 31 de dezembro
de 2011
Executar operações integradas com outros órgãos ligados a segurança viária
nas rodovias visando a redução das mortes nas estradas no trecho da 2ªdel /
5ªSRPRF.
Comando
Ultrapassagem
01/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
01/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
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Ultrapassagem
01/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
01/12/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
02/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
02/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
02/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
02/12/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
03/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
03/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
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possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
03/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
03/12/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
04/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem 04/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
04/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de
Acostamento
04/12/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
05/12/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 05/12/11
09:00hs às 12:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Fiscalização de Pessoas e
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Etilômetro
05/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
06/12/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 06/12/11
09:00hs às 12:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Fiscalização de Pessoa e
Etilômetro
06/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
07/12/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 07/12/11
09:00hs às 12:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
07/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
08/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
08/12/11
20:00hs às 22:00hs
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Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
11/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
11/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
11/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de
Acostamento
11/12/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Fiscalização de Carretas 13/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
13/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
14/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoa e
Etilômetro
14/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
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de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
15/12/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
15/12/11
09:00hs às 12:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 16/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
16/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e 17/12/11 Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, 
vans e carros
Etilômetro 20:00hs às 22:00hs de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com 
mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoa e
Etilômetro
17/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
18/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
18/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem

Pág. 178-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
18/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de
Acostamento
18/12/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Comando
Ultrapassagem
19/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 19/12/11
09:00hs às 12:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Fiscalização de Pessoa e
Etilômetro
19/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
20/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Carretas 20/12/11
09:00hs às 12:00hs
Verificar as condições dos veículos que transportam cargas à granel de
forma a prevenir o derramamento de detritos na via, tais como pedra e areia.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
20/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
23/12/11
14:00hs às 17:00hs
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Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
23/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
23/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
23/12/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
Ultrapassagem
24/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
24/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
24/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
24/12/11
14:00hs às 17:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Comando
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Ultrapassagem
25/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
25/12/11
1400hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Comando
Ultrapassagem
25/12/11
14:00hs às 17:00hs
Coibir as ultrapassagens indevidas fiscalizando os veículos sempre que
possível e na impossibilidade de parar o veículo proceder a notificação sem
abordagem após consulta ao sistema SERPRO.
Fiscalização de
Acostamentos
25/12/11
15:00hs às 20:00hs
Proceder a fiscalização de veículos que transitam pelo acostamento.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
30/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
30/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
31/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
Fiscalização de Pessoas e
Etilômetro
31/12/11
20:00hs às 22:00hs
Proceder a fiscalização de pessoas na abordagem de coletivos, vans e carros
de passeio com o objetivo de identificar aquelas que estejam com mandado
de prisão em aberto e condutores com sinais de embriaguez.
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3º DELEGACIA
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011
NOME PERÍODO OBJETIVO
Pré carnaval 20:00h as 08:00h
02/03/2011- 03/03/2011
Com o objetivo de intensificar a fiscalização, no período que antecede o
carnaval, a fim de aumentar a segurança e reduzir os riscos de acidente
aumentando o número de condutores examinados com o etilômetro.
Fiscalização de trânsito 11:00h as 15:h de
01/04/2011
Com o objetivo de intensificar a fiscalização, a fim de aumentar a
segurança e reduzir os riscos de acidente.
Combate a criminalidade 15:00h as 24:00h
Dia 04/04/2011
Abordar veículos com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes,
tráfico de armas e de drogas, combate ao contrabando e descaminho
referente a mercadorias transportadoras em ônibus e consultar indivíduos e
veículos no sistema INFOSEG para verificação de mandados de prisão em
aberto.
Rota de Fuga 08:00h dia 07/04/2011
08:00h dia 22/04/2011
Intensificar a fiscalização na BR 101-Sul com foco no combate à
criminalidade, ao tráfico de armas e drogas e dar maior ostensividade ao
longo do trecho para coibir e dissuadir as infrações de trânsito, buscando
reduzir o número de acidentes.
Patio Mix 21:00h dia 20/05/2011
01:00h dia 21/05/2011
Com o objetivo de intensificar a fiscalização no período fim de semana, a
fim de aumentar a segurança e reduzir os riscos de acidente, aumentando o
número de condutores examinados com o etilômetro.
Escolta Magistrado 10:00h dia 16/06/2011 Orientar a sinalização nos locais onde a comitiva 
necessitar estacionar os
veículos para análises mais profundas.
Expo Itaguaí 18:00h dia 30/06/2011
04:00h dia 05/07/2011
Intensificar atividades específicas de fiscalização, com a utilização de
etilômetros, para verificação das condições dos motoristas, quanto à
ingestão de bebidas alcoólicas e à fiscalização quanto às condições de
trânsito com segurança dos veículos e respectiva documentação, além do
combate a criminalidade difusa.
Publicidade Irregular 08:00h dia 13/09/2011 Retirar as placas de publicidade que foram notificadas 
e descumpriram o
prazo para regularização e notificar aquelas que tenham o autor identificado,
estabelecendo prazo de 15 dias para regularização ou retirada.
Peão boiadeiro de
Mangaratiba
18:00h dia 21/09/2011
ao dia 25/09/2011
Atender solicitação da Prefeitura de Mangaratiba, no reforço do
policiamento, durante a Festa do Peão que reunirá aproximadamente 20.000
pessoas durante as apresentações de músicos conhecidos do grande público.
Libra II 09:00h dia 03/11/2011
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18:00h dia 04/11/2011
Realizar operação de fiscalização de veículos de transporte de carga
XVII EDUCAPAM 08:00h as 14:00h
dia 23/11/2011
Divulgar as estatísticas de acidentes e dar orientações de segurança no
trânsito, com a participação de alunos do ensino básico, através de panfletos
distribuídos nos pontos de abordagem.
Duas Rodas 13:00h as 17:00h
dia 15/11/2011
Realizar fiscalização de motocicletas e seus condutores com o objetivo de
reduzir o índice de acidentes de maior letalidade
Duas Rodas 16:00h as 18:00h
dia 02/12/2011
Realizar fiscalização de motocicletas e seus condutores com o objetivo de
reduzir o índice de acidentes de maior letalidade
Duas Rodas 17:00h as 18:30h
dia 16/12/2011
Realizar fiscalização de motocicletas e seus condutores com o objetivo de
reduzir o índice de acidentes de maior letalidade

4ª DELEGACIA
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011
NOME PERÍODO OBJETIVO
COMBATE À
CRIMINALIDADE
03 de janeiro de 2011, às
22h, com término às 04h
do dia 03 de fevereiro de
2011.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
ULTRAPASSAGEM E
CINTO DE
SEGURANÇA
05 de janeiro de 2011, das
10h às 12h no seguinte
local: Km 20 da BR- 493
com as equipes C5412 e
C5413.
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, contribuindo com a redução de
acidentes e vítimas graves com a fiscalização de ultrapassagens indevidas e
o não uso do cinto de segurança.
ETILÔMETRO 07 de janeiro de 2011, das
22h à 01h no Km 80 da
BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
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10 de janeiro de 2011, das
19:30 às 23h do Km 133
ao Km 144 da BR – 116
com as equipes C5412 e
C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
DUAS RODAS 15 de janeiro de 2011, das
16h às 18h nos seguintes
locais:Km 40 da BR-116
com a equipe
C.5.4.11;Entre os 20 e 24
da BR-493 com as equipes
C.5.4.12, C.5.4.13 e de
Comando
Implementar ações de policiamento para evitar o trânsito irregular e
desordenado de motocicletas na circunscrição da 4ª Del PRF.
ACOSTAMENTO 21 de janeiro de 2011, das
11h às 13h, no Km 24 da
BR-493, próximo ao
quartel do CBMERJ.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
ETILÔMETRO 28 de janeiro de 2011, das
22h à 01h no Km 80 da
BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
ETILÔMETRO 31 de janeiro de 2011, das
23h à 01h no Km 122 da
BR – 116 com as equipes
C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
OPERAÇÃO INFOSEG 01 de fevereiro de 2011,
das 10h às 12h, no Km
133 da BR – 116.
Implementar ações de fiscalização de veículos no intuito de localizar
pessoas que estejam com Mandado de Prisão em aberto.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
02 de fevereiro de 2011,
às 22h, com término às
04h do dia 03 de fevereiro
de 2011.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
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COMBATE À
CRIMINALIDADE
03 de fevereiro de 2011,
às 22h, com término às
04h do dia 04 de fevereiro
de 2011
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga
COMBATE À
CRIMINALIDADE
04 de fevereiro de 2011,
às 22h, com término às
04h do dia 05 de fevereiro
de 2011
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga
PRODUTO PERIGOSO 09 de fevereiro de 2011,
das 10h às 12h, no
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização de
quilômetro 122 da BR116,
ambos sentidos.
veículos que efetuam transporte de produtos perigosos.
CARNAVAL A Operação ocorrerá no
dia 04 de março de 2011,
das 15h às 18 horas, no
Km 90 da Rodovia Santos
Dumont.
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
CARNAVAL 04 de março de 2011, das
20h às 23h no quilômetro
77 da BR 116.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116.
CARNAVAL 04 de março de 2011, das
16h30 às 18h, na BR-116.
A viatura deverá efetuar
rondas entre os Km 133 e
144, com baseamentos
eventuais nos quilômetros
137, 140 e 144.
Possibilidade da migração de grupos criminosos oriundos de comunidades
da capital fluminense onde foram implementadas as Unidades de Polícia
Pacificadora do Governo do Estado.
CARNAVAL 04 de março de 2011, das
20h30 às 24h, na BR-116.
A viatura deverá efetuar
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rondas entre os Km 133 e
144.
Implementar ações de policiamento para evitar o assalto de veículos na
Rodovia Santos Dumont, BR 116, e dos estabelecimentos localizados às
margens da rodovia.
CARNAVAL 04 de março de 2011, das
16h30 às 18 horas, no Km
10 da BR-493.
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
CARNAVAL 04 de março de 2011, das
16h às 19 horas, no Km
102 da BR-116.
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
CARNAVAL 05 de março de 2011, das
10h às 12h, no Km 01 da
BR – 493.
Implementar ações de fiscalização de veículos no intuito de localizar
pessoas que estejam com Mandado de Prisão em aberto.
CARNAVAL 05 de março de 2011, das
09h30 às 12h45, na BR-
116. A viatura deverá
efetuar rondas entre os
Km 133 e 144, com
baseamentos eventuais
nos quilômetros 137, 140
e 144.
Implementar ações de policiamento para evitar o assalto de veículos na
Rodovia Santos Dumont, BR 116, e dos estabelecimentos localizados às
margens da rodovia.
CARNAVAL 05 de março de 2011, das
09h20 às 13 horas, no Km
90 da BR-116.
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
REPÚBLICA 05 de março de 2011, das
21h às 23h no quilômetro
77 da BR 116.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116.
CARNAVAL 2011 06 de março de 2011, das
09h20 às 12 horas, no
quilômetros 88 da BR-
116.
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, através de ações focadas no
controle do uso do cinto de segurança pelos condutores e passageiros de
veículos que trafegam nas rodovias federais sob circunscrição desta
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Delegacia. Coibir o uso do telefone celular pelos condutores dos veículos
automotores. Fiscalizar a aplicabilidade dos dispositivos de retenção para
crianças.
ACOSTAMENTO 10 de fevereiro de 2011,
das 11h às 13h, no Km 24
da BR-493, próximo ao
quartel do CBMERJ.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento
ACOSTAMENTO 11 de fevereiro de 2011,
das 11h às 13h, no Km 24
da BR-493, próximo ao
quartel do CBMERJ.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
ACOSTAMENTO A Operação ocorrerá no
dia 11 de fevereiro de
2011, das 10h às 12h, no
Km 129 da BR-116.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
ULTAPASSAGEM 12 de março de 2011, das
16h às 18 horas, no Km
103 da BR-116.
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ULTRAPASSAGEM A Operação ocorrerá no
dia 13 de março de 2011,
das 15h30 às 17h30, no
Km 90 (C.5.4.11) e Km 94
(C.5.4.12) da BR-116.
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ACOSTAMENTO 14 de fevereiro de 2011,
das 11h às 13h, no Km 24
da BR-493, próximo ao
quartel do CBMERJ.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento
DUAS RODAS 11 de março de 2011, das
16h às 18h nos seguintes
locais: Km 40 da BR-116
com a equipe C.5.4.11;
Entre os 20 e 24 da BR-
493 com as equipes
C.5.4.12, C.5.4.13 e de
Comando.
Implementar ações de policiamento para evitar o trânsito irregular e
desordenado de motocicletas na circunscrição da 4ª DelPRF.
DUAS RODAS 15 de março de 2011, das
16h às 18h nos seguintes
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locais:Km 40 da BR-116
com a equipe
C.5.4.11;Entre os 20 e 24
da BR-493 com as equipes
C.5.4.12, C.5.4.13 e de
Comando
Implementar ações de policiamento para evitar o trânsito irregular e
desordenado de motocicletas na circunscrição da 4ª DelPRF.
ULTRAPASSAGEM
SEMANA SANTA
20 de abril de 2011, das
16h às 19h nos seguintes
locais: Km 89 ao 104 da
BR-116 com a equipe
C5411; Km 0 ao 26 da
BR-493 com a equipe
C5412
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ULTRAPASSAGEM
SEMANA SANTA
21 de Abril de 2011, das
10h às 12h nos seguintes
locais: Km 71 ao 89 da
BR-116 com a equipe
C5411; Km 0 ao 26 da
BR-493 com a equipe
C5412
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ACOSTAMENTO
SEMANA SANTA
20 e 21 de Abril de 2011,
das 16h às 19h na BR-116
Km 144 com a equipe
C5413
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
ACOSTAMENTO
SEMANA SANTA
24 de Abril de 2011, das
14h às 18h nos seguintes
locais: Km 130 da BR-116
com a equipe C5413; Km
1 da BR-493 com a equipe
C5412.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
ETILÔMETRO
SEMANA SANTA
22, 23 e 24 de Abril de
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2011, das 21h às 23h nos
seguintes locais: Km 134
da BR-116 coma equipe
C5413; Km 71 da BR-116
com a equipe C5411; Km
26 da BR-493 com a
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 e BR-493.
equipe C5412
CINTO DE
SEGURANÇA, USO DO
CELULAR AO
VOLANTE E
TRANSPORTE
ADEQUADO DE
CRIANÇAS SEMANA
SANTA
23 e 24 de Abril de 2011,
das 09h às 12h nos
seguintes locais: Km 144
da BR-116 com a equipe
C5413; Km 24 da BR-493
com a equipe C5412; Km
89 da BR-116 com a
equipe C5411
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, através de ações focadas no
controle do uso do cinto de segurança pelos condutores e passageiros de
veículos que trafegam nas rodovias federais sob circunscrição desta
Delegacia.
Coibir o uso do telefone celular pelos condutores dos veículos automotores.
Fiscalizar a aplicabilidade dos dispositivos de retenção para crianças.
ULTRAPASSAGEM E
CINTO DE
SEGURANÇA
06 de Maio de 2011, das
10h às 12h no seguinte
local: Km 20 da BR- 493
com as equipes C5412 e
C5413.
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, contribuindo com a redução de
acidentes e vítimas graves com a fiscalização de ultrapassagens indevidas e
o não uso do cinto de segurança.
ETILÔMETRO 07 de Maio de 2011, das
22h à 01h no Km 80 da
BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
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COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
08 de Maio de 2011, das
19:30 às 23h do Km 133
ao Km 144 da BR – 116
com as equipes C5412 e
C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
10 de Maio de 2011, das
10h às 12h no Km 71 da
BR-116, com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
11 de Maio de 2011, das
19:30 às 23h do Km 133
ao Km 144 da BR – 116
com as equipes C5412 e
C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
12 de Maio de 2011, das
19h às 22h no Km 71,
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
ETILÔMETRO 11 de Maio de 2011, das
22h à 01h no Km 80 da
BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
18 de Maio de 2011, das
19:30 às 23h do Km 133
ao Km 144 e Km 89 ao
Km 104 da BR – 116 com
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as equipes C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
19 de Maio de 2011, das
10h às 12h no Km 71,
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
ETILÔMETRO 20 de Maio de 2011, das
23h à 01h no Km 122 da
BR – 116 com as equipes
C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
21 de Maio de 2011, das
14h às 16h no km 122 da
BR – 116, com as equipes
C5412 e C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
22 de Maio de 2011, das
14h às 16h no km 50 da
BR – 116, com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
23 de Maio de 2011, das
22h à 01h no Km 134,
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
com as equipes C5412 e
C5413.
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
25 de Maio de 2011, das
10h às 12h no Km da BR-
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116, com as equipes
C5412 e C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
27 de Maio de 2011, das
21h à 0h do Km 76 ao 89
da BR – 116 com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
28 de Maio de 2011, das
23h à 01h no Km 122,
com as equipes C5412 e
C5413.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
01 de Junho de 2011, das
08:30 às 11:30 no seguinte
local: Km 71 da BR- 116
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
02 de Junho de 2011, das
06h às 08h do Km 136 ao
144 da BR – 116 com a
equipe C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
CINTO DE
SEGURANÇA,
ULTRAPASSAGEM E
USO DO CELULAR
02 de Junho de 2011, das
14 às 26h no Km 24 da
BR – 493 com as equipes
C5412 e C5413
Estimular a segurança do trânsito com fiscalização do uso do cinto de
segurança, celular ao volante e ultrapassagens com intuito de reduzir
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acidentes de trânsito.
ETILÔMETRO 03 de Junho de 2011, das
20:30 às 00:30 no Km 80
da BR-116, com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização da
direção após o consumo de bebidas alcoólicas.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
04 de Junho de 2011 das
15 às 18h no Km 40 da
BR 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
COMANDO – FESTA
RAVE SANTO ALEIXO
04 de Junho de 2011, das
22h às 05h no km 89 e
122 estáticos e dinâmicos
entre os km 118 e 106
com todas as equipes.
Implementar ações de fiscalização durante o evento evitando a prática de
crimes na rodovia , bem como o tráfico de drogas relacionado com a festa.
Haverá apoio dos Batalhões de Polícia Militar de Teresópolis e Magé nos
acessos à rodovia e em abordagem conjunta, quando necessária.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
08 de Junho de 2011 das
19:30 às 23h do Km 133
ao 144 da BR 116 com as
equipes C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
10 de Junho de 2011 das
10 às 12h na BR 116, no
Km 118 com a equipe
C5412.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
OPERAÇÃO
CONJUNTA – 35º BPM
10 de Junho de 2011, das
20h à 0h na BR-493 do
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km 08 ao 0 com a equipe
C5412, VTR da 5ª DEL
PRF e VTR's do 35º BPM
Coibir assaltos de motocicletas praticados nas proximidades da BR-493 com
o trevo de Manilha.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
10 de Junho de 2011 das
10 às 12h na BR 116, no
Km 126 com a equipe
C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
11 de Junho de 2011, das
19:30 às 23h do Km 133
ao 144 da BR – 116, com
a equipe C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
11 de Junho de 2011, das
19:30 às 23h do Km 89 ao
104 da BR 116, com a
equipe C5412
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
12 de Junho de 2011 das
19h às 22h no Km 84 da
BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
13 de Junho de 2011, das
14 às 17h do Km 89 ao 94
da BR – 116 com a equipe
C5412
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
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Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
16 de Junho de 2011, das
14h às 17h no Km 92 da
BR – 116 com a equipe
C5412
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
16 de Junho de 2011, das
10h às 12h no Km 134 da
BR – 116 com a equipe
C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
17 de Junho de 2011, das
18h às 21h no Km 84 da
BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
OPERAÇÃO
CONJUNTA – 35º BPM
18 de Junho de 2011, das
21h às 23:30h na BR-493
no km 0 com as equipes
C5412, VTR da 2ª,5ª DEL
PRF e VTR's do 35º BPM
Coibir assaltos de motocicletas praticados nas proximidades da BR-493 com
o trevo de Manilha.
ETILÔMETRO 18 de Junho de 2011, das
19:30 às 23h no Km 24 da
BR - 493, com as equipes
C5412 e C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização da
direção após o consumo de bebidas alcoólicas.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
19 de Junho de 2011, das
09h às 12h no Km 71 da
BR – 116 com a equipe
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C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
FISCALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO
20 de Junho de 2011, das
14 às 17h no Km 20 da
BR 493 com as equipes
C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir a circulação
de veículos com documentação irregular, bem como as condições de
circulação previstas no CTB.
FISCALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO
21 de Junho de 2011, das
14 às 16h no Km 118 da
BR – 116 com as equipes
C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir a circulação
de veículos com documentação irregular, bem como as condições de
circulação previstas no CTB.
COMBATE À
CRIMINALIDADE –
OPERAÇÃO CORPUS
CHRISTI
22 de Junho de 2011, das
14h às 16h no Km 50,
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
COMBATE À
CRIMINALIDADE –
OPERAÇÃO CORPUS
CHRISTI
23 de Junho de 2011, das
23h à 01h no Km 134 da
BR – 116 com as equipes
C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
CINTO DE
SEGURANÇA,
ULTRAPASSAGEM E
USO DO CELULAR –
OPERAÇÃO CORPUS
CHRISTI
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25 de Junho de 2011, das
10h às 12h no km 20 da
BR – 493, com as equipes
C5412 e C5413.
Estimular a segurança do trânsito com fiscalização do uso do cinto de
segurança, celular ao volante e ultrapassagens com intuito de reduzir
acidentes de trânsito.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
27 de Junho de 2011, das
14 às 17h do Km 0 ao 40
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
VEÍCULOS da BR 116 com a equipe
C5411
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
28 de Junho de 2011, das
14h à 17h no Km 134,
com as equipes C5412 e
C5413.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
30 de Junho de 2011, das
22h à 01h no Km 26 da
BR 493, com as equipes
C5412 e C5413.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
ULTRAPASSAGEM E
CINTO DE
SEGURANÇA
01 de Julho de 2011, das
10h às 12h no seguinte
local: Km 20 da BR- 493
com as equipes C5412 e
C5413.
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, contribuindo com a redução de
acidentes e vítimas graves com a fiscalização de ultrapassagens indevidas e
o não uso do cinto de segurança.
ETILÔMETRO 04 de Julho de 2011, das
22h à 01h no Km 80 da
BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
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consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
06 de Julho de 2011, das
19:30 às 23h do Km 133
ao Km 144 da BR – 116
com as equipes C5412 e
C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
08 de Julho de 2011, das
10h às 12h no Km 71 da
BR-116, com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
11 de Julho de 2011, das
19:30 às 23h do Km 133
ao Km 144 da BR – 116
com as equipes C5412 e
C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
13 de Julho de 2011, das
19h às 22h no Km 71,
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
ETILÔMETRO 15 de Julho de 2011, das
22h à 01h no Km 80 da
BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
18 de Julho de 2011, das
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19:30 às 23h do Km 133
ao Km 144 e Km 89 ao
Km 104 da BR – 116 com
as equipes C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
20 de Julho de 2011, das
10h às 12h no Km 71,
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
ETILÔMETRO 22 de Julho de 2011, das
23h à 01h no Km 122 da
BR – 116 com as equipes
C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
25 de Julho de 2011, das
14h às 16h no km 122 da
BR – 116, com as equipes
C5412 e C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
27 de Julho de 2011, das
14h às 16h no km 50 da
BR – 116, com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
29 de Julho de 2011, das
22h à 01h no Km 134,
com as equipes C5412 e
C5413.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
FISCALIZAÇÃO DE
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EXCESSO DE PESO
01 de Agosto de 2011, das
10h às 12h no Km da BR-
116, com as equipes
C5412 e C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
03 de Agosto de 2011, das
21h à 0h do Km 76 ao 89
da BR – 116 com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
05 de Agosto de 2011, das
23h à 01h no Km 122,
com as equipes C5412 e
C5413.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
08 de Agosto de 2011, das
08:30 às 11:30 no seguinte
local: Km 71 da BR- 116
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
10 de Agosto de 2011, das
06h às 08h do Km 136 ao
144 da BR – 116 com a
equipe C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
CINTO DE
SEGURANÇA,
ULTRAPASSAGEM E
USO DO CELULAR
12 de Agosto de 2011, das
14 às 26h no Km 24 da
BR – 493 com as equipes
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C5412 e C5413
Estimular a segurança do trânsito com fiscalização do uso do cinto de
segurança, celular ao volante e ultrapassagens com intuito de reduzir
acidentes de trânsito.
ETILÔMETRO 15 de Agosto de 2011, das
20:30 às 00:30 no Km 80
da BR-116, com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização da
direção após o consumo de bebidas alcoólicas.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
17 de Agosto de 2011 das
15 às 18h no Km 40 da
BR 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
ULTRAPASSA 19 de Agosto de 2011, das
15h30 às 17h30, no Km
90 (C.5.4.11) e Km 94
(C.5.4.12) da BR-116.
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ACOSTAMENTO 22 de Agosto de 2011, das
11h às 13h, no Km 24 da
BR-493, próximo ao
quartel do CBMERJ.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento
DUAS RODAS 24 de Agosto de 2011, das
16h às 18h nos seguintes
locais: Km 40 da BR-116
com a equipe C.5.4.11;
Entre os 20 e 24 da BR-
493 com as equipes
C.5.4.12, C.5.4.13 e de
Comando.
Implementar ações de policiamento para evitar o trânsito irregular e
desordenado de motocicletas na circunscrição da 4ª Del PRF.
DUAS RODAS 26 de março de 2011, das
16h às 18h nos seguintes
locais: Km 40 da BR-116
com a equipe C.5.4.11;
Entre os 20 e 24 da BR-
493 com as equipes
C.5.4.12, C.5.4.13 e de
Comando
Implementar ações de policiamento para evitar o trânsito irregular e
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desordenado de motocicletas na circunscrição da 4ª Del PRF.
ULTRAPASSAGEM 29 de Agosto de 2011, das Implementar as ações de fiscalização para evitar e 
coibir as ultrapassagens
16h às 19h nos seguintes
locais: Km 89 ao 104 da
BR-116 com a equipe
C5411; Km 0 ao 26 da
BR-493 com a equipe
C5412
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ULTRAPASSAGEM 31 de Agosto de 2011, das
10h às 12h nos seguintes
locais: Km 71 ao 89 da
BR-116 com a equipe
C5411; Km 0 ao 26 da
BR-493 com a equipe
C5412
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ACOSTAMENTO
PROCLAMAÇÃO DA
INDEPENDÊNCIA
02 de Setembro de 2011,
das 16h às 19h na BR-116
Km 144 com a equipe
C5413
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
ACOSTAMENTO
PROCLAMAÇÃO DA
INDEPENDÊNCIA
05 de Setembro de 2011,
das 14h às 18h nos
seguintes locais: Km 130
da BR-116 com a equipe
C5413; Km 1 da BR-493
com a equipe C5412.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
ETILÔMETRO
PROCLAMAÇÃO DA
INDEPENDÊNCIA
De 02 a 07 de Setembro
de 2011, das 21h às 23h
nos seguintes locais: Km
134 da BR-116 coma
equipe C5413; Km 71 da
BR-116 com a equipe
C5411; Km 26 da BR-493
com a equipe C5412
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
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Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 e BR-493.
CINTO DE
SEGURANÇA E USO
DO CELULAR
09 de Setembro de 2011,
das 09h às 12h nos
seguintes locais: Km 144
da BR-116 com a equipe
C5413; Km 24 da BR-493
com a equipe C5412; Km
89 da BR-116 com a
equipe C5411
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, através de ações focadas no
controle do uso do cinto de segurança pelos condutores e passageiros de
veículos que trafegam nas rodovias federais sob circunscrição desta
Delegacia.
Coibir o uso do telefone celular pelos condutores dos veículos automotores.
Fiscalizar a aplicabilidade dos dispositivos de retenção para crianças.
ULTRAPASSAGEM E
CINTO DE
SEGURANÇA
12 de Setembro de 2011,
das 10h às 12h no seguinte
local: Km 20 da BR- 493
com as equipes C5412 e
C5413.
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, contribuindo com a redução de
acidentes e vítimas graves com a fiscalização de ultrapassagens indevidas e
o não uso do cinto de segurança.
ETILÔMETRO 14 de Setembro de 2011,
das 22h à 01h no Km 80
da BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
16 de Setembro de 2011,
das 19:30 às 23h do Km
133 ao Km 144 da BR –
116 com as equipes C5412
e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
19 de Setembro de 2011,
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das 10h às 12h no Km 71
da BR-116, com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
21 de Setembro de 2011,
das 19:30 às 23h do Km
133 ao Km 144 da BR –
116 com as equipes C5412
e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
23 de Setembro de 2011,
das 19h às 22h no Km 71,
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
ETILÔMETRO 26 de Setembro de 2011,
das 22h à 01h no Km 80
da BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
28 de Setembro de 2011,
das 19:30 às 23h do Km
133 ao Km 144 e Km 89
ao Km 104 da BR – 116
com as equipes C5412 e
C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
30 de Setembro de 2011,
das 10h às 12h no Km 71,
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
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ETILÔMETRO 03 de Outubro de 2011,
das 23h à 01h no Km 122
da BR – 116 com as
equipes C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
05 de Outubro de 2011,
das 14h às 16h no km 122
da BR – 116, com as
equipes C5412 e C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
07 de Outubro de 2011,
das 14h às 16h no km 50
da BR – 116, com a
equipe C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
ULTRAPASSAGEM E
CINTO DE
SEGURANÇA N.S.
APARECIDA
De 11 a 16 de Outubro de
2011, das 10h às 12h no
seguinte local: Km 20 da
BR- 493 com as equipes
C5412 e C5413.
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, contribuindo com a redução de
acidentes e vítimas graves com a fiscalização de ultrapassagens indevidas e
o não uso do cinto de segurança.
ACOSTAMENTO
N.S. APARECIDA
16 de Outubro de 2011,
das 16h às 22h na BR-116
Km 144 com a equipe
C5413
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
18 de Outubro de 2011,
das 21h à 0h do Km 76 ao
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89 da BR – 116 com a
equipe C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
21 de Outubro de 2011,
das 23h à 01h no Km 122,
com as equipes C5412 e
C5413.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
24 de Outubro de 2011,
das 08:30 às 11:30 no
seguinte local: Km 71 da
BR- 116 com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
26 de Outubro de 2011,
das 06h às 08h do Km 136
ao 144 da BR – 116 com a
equipe C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
CINTO DE
SEGURANÇA,
ULTRAPASSAGEM E
USO DO CELULAR
28 de Outubro de 2011,
das 14 às 26h no Km 24
da BR – 493 com as
equipes C5412 e C5413
Estimular a segurança do trânsito com fiscalização do uso do cinto de
segurança, celular ao volante e ultrapassagens com intuito de reduzir
acidentes de trânsito.
ETILÔMETRO 31 de Outubro de 2011,
das 20:30 às 00:30 no Km
80 da BR-116, com a
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização da
direção após o consumo de bebidas alcoólicas.
equipe C5411.
ETILÔMETRO
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FINADOS
02 de Novembro de 2011,
das 20:30 às 00:30 no Km
80 da BR-116, com a
equipe C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização da
direção após o consumo de bebidas alcoólicas.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
04 de Novembro de 2011
das 15 às 18h no Km 40
da BR 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
ETILÔMETRO 07 de Novembro de 2011,
das 23h à 01h no Km 122
da BR – 116 com as
equipes C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
ETILÔMETRO 09 de Novembro de 2011,
das 23h à 01h no Km 122
da BR – 116 com as
equipes C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
11 de Novembro de 2011
das 19:30 às 23h do Km
133 ao 144 da BR 116
com as equipes C5412 e
C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
PROCLAMAÇÃO DA
REPÚBLICA
De 12 a 16 de Novembro
de 2011 das 10 às 12h na
BR 116, no Km 118 com a
equipe C5412.
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Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
ETILÔMETRO
PROCLAMAÇÃO DA
REPÚBLICA
De 12 a 16 de Novembro
de 2011, das 23h à 01h no
Km 122 da BR – 116 com
as equipes C5412 e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
ACOSTAMENTO
PROCLAMAÇÃO DA
REPÚBLICA
De 12 a 16 de Novembro
de 2011, das 16h às 22h na
BR-116 Km 144 com a
equipe C5413
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
18 de Novembro de 2011
das 10 às 12h na BR 116,
no Km 126 com a equipe
C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
21 de Novembro de 2011
das 10 às 12h na BR 116,
no Km 126 com a equipe
C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
23 de Novembro de 2011,
das 19:30 às 23h do Km
133 ao 144 da BR – 116,
com a equipe C5413.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
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trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
25 de Novembro de 2011,
das 19:30 às 23h do Km
89 ao 104 da BR 116, com
a equipe C5412
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
28 de Novembro de 2011
das 19h às 22h no Km 84
da BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga, verificando também
mandados de prisão em aberto.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
30 de Novembro de 2011,
das 14 às 17h do Km 89
ao 94 da BR – 116 com a
equipe C5412
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
02 de Dezembro de 2011,
das 14h às 17h no Km 92
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando retirar de
da BR – 116 com a equipe
C5412
circulação veículos com adulteração de elementos de identificação oriundos
de práticas criminosas.
CINTO DE
SEGURANÇA E USO
DO CELULAR
05 de Dezembro de 2011,
das 09h às 12h nos
seguintes locais: Km 144
da BR-116 com a equipe
C5413; Km 24 da BR-493
com a equipe C5412; Km
89 da BR-116 com a
equipe C5411
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, através de ações focadas no
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controle do uso do cinto de segurança pelos condutores e passageiros de
veículos que trafegam nas rodovias federais sob circunscrição desta
Delegacia.
Coibir o uso do telefone celular pelos condutores dos veículos automotores.
Fiscalizar a aplicabilidade dos dispositivos de retenção para crianças.
ULTRAPASSAGEM E
CINTO DE
SEGURANÇA
07 de Dezembro de 2011,
das 10h às 12h no seguinte
local: Km 20 da BR- 493
com as equipes C5412 e
C5413.
Intensificar o policiamento da 4ª Delegacia, contribuindo com a redução de
acidentes e vítimas graves com a fiscalização de ultrapassagens indevidas e
o não uso do cinto de segurança.
ETILÔMETRO 09 de Dezembro de 2011,
das 22h à 01h no Km 80
da BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
12 de Dezembro de 2011,
das 19:30 às 23h do Km
133 ao Km 144 da BR –
116 com as equipes C5412
e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
FISCALIZAÇÃO DE
EXCESSO DE PESO
14 de Dezembro de 2011,
das 10h às 12h no Km 71
da BR-116, com a equipe
C5411.
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
excesso de peso praticado por veículos de carga.
PATRULHAMENTO
COM ABORDAGEM À
VEÍCULOS
16 de Dezembro de 2011,
das 19:30 às 23h do Km
133 ao Km 144 da BR –
116 com as equipes C5412
e C5413
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
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Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando coibir infrações de
trânsito bem como diminuir os índices de criminalidade local.
COMBATE À
CRIMINALIDADE
19 de Dezembro de 2011,
das 19h às 22h no Km 71,
com a equipe C5411.
Implementar ações de policiamento para evitar que grupos criminosos
utilizem as
rodovias como locais de crimes ou rotas de fuga.
ETILÔMETRO 21 de Dezembro de 2011,
das 22h à 01h no Km 80
da BR – 116 com a equipe
C5411
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 .
ULTRAPASSAGEM 23 de Dezembro de 2011,
das 15h30 às 17h30, no
Km 90 (C.5.4.11) e Km 94
(C.5.4.12) da BR-116.
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ULTRAPASSAGEM
FIM DE ANO
De 24 de Dezembro de
2011 a 01 de Janeiro de
2012, das 16h às 19h nos
seguintes locais: Km 89
ao 104 da BR-116 com a
equipe C5411; Km 0 ao 26
da BR-493 com a equipe
C5412
Implementar as ações de fiscalização para evitar e coibir as ultrapassagens
realizadas em local proibido pela sinalização, notadamente as realizadas em
local sinalizado com faixa dupla contínua.
ACOSTAMENTO
FIM DE ANO
De 24 de Dezembro de
2011 a 01 de Janeiro de
2012, das 11h às 13h, no
Km 24 da BR-493,
próximo ao quartel do
CBMERJ.
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento
ACOSTAMENTO
FIM DE ANO
De 24 de Dezembro de
2011 a 01 de Janeiro de
2012, das 16h às 19h na
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BR-116 Km 144 com a
Implementar ações de fiscalização para evitar e coibir o transito e
estacionamento de veículos sobre o acostamento.
equipe C5413
ETILÔMETRO
FIM DE ANO
22, 23 e 24 de Abril de
2011, das 21h às 23h nos
seguintes locais: Km 134
da BR-116 coma equipe
C5413; Km 71 da BR-116
com a equipe C5411; Km
26 da BR-493 com a
equipe C5412
Implementar ações de policiamento no trecho da 4ª Delegacia de Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro visando à fiscalização do
consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos que trafegam
pela BR-116 e BR-493.
Magé, 19 de março de 2012.
5º DELEGACIA
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011
(OBS: Relatório Consolidado da Antiga 7ª Delegacia)
NOME PERÍODO OBJETIVO
Apoio às vítimas das
chuvas
15 a 21/01/2011 Recolhimento e transporte de doações dos usuários da 7ªdel para a 5ªSPRFRJ
e da 5ªSPRF-RJ para as regiões atingidas e destruídas pelas chuvas no
município de Petrópolis e distritos.
Tapa buracos 16/01/11 Apoio à Prefeitura Municipal de Volta Redonda para a segurança do trânsito
e das pessoas durante o recapeamento da rodovia na Av. Getúlio Vargas
(Trecho da BR393 que corta o perímetro urbano do município).
Operação com ANTT 04/02/2011
15:00 às 18:00hs
Fiscalização de veículos de transporte de passageiros e carga (RNTRC).
Comando Produto
Perigoso
19/02/2011
10:00 às 11:30hs
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos exigidos
pela legislação específica, referente aos veículos transportando Produtos
Perigosos.
Fiscalização de
embriaguez
27/02/2011
20:00 às 22:00 hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Fiscalização de
embriaguez
07/03/2011
20:00 às 22:00hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
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Fiscalização de
embriaguez
11/03/2011
16:00 às 18:50 hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de Motocicletas 15/03/2011
16:00 às 18:10 hs
Verificar equipamentos obrigatórios e documentação dos veículos,
priorizando motocicletas.
Fiscalização de
embriaguez
08/04/2011
21 às 00:00h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Fiscalização de
embriaguez
15/04/2011
18 às 21:00 h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Operação com ANTT 18/04/2011
15 às 18:00 h
Fiscalização de veículos de transporte de passageiros e carga (RNTRC).
Operação Grau Zero 21/04/20111
21 às :23:30 h
Foco principal no combate à ingestão de bebidas alcoólicas por condutores,
realizada simultaneamente nos km 235 e 288 sob o comando do insp.
Vinícius e com a participação de uma equipe do 10ºBPM.
Patrulhamento Ostensivo 24/04/2011
13 às 22:00 h
Com o objetivo de coibir o roubo de veículos e cargas, adentrando o pátio
dos postos de combustíveis e restaurantes às margens da rodovia,
aumentando a sensação de segurança.
Combate à criminalidade e
a Sonegação fiscal
27/04/2011
20:30 às 04:00 h
Operação conjunta com o NOE, Canil e Receita Federal, visando a
abordagem de veículos e indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, e
o devido levantamento para possível constatação de busca e apreensão e/ou
a existência de mandados de prisão.
Patrulhamento Ostensivo 19/05/2011
19 às 21:00 h
Com o objetivo de coibir o roubo de veículos e cargas, adentrando o pátio
dos postos de combustíveis e restaurantes às margens da rodovia,
aumentando a sensação de segurança.
Fiscalização de
embriaguez
20/05/2011
22:00 às 22:45 h
Comando com a Guarda Municipal de Volta Redonda para coibir o trânsito
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de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de intensa
fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de Motocicletas 23/05/2011
10:20 às 12:00 h
14:00 às 16:30 h
Verificar equipamentos obrigatórios e documentação dos veículos,
priorizando motocicletas.
Patrulhamento Ostensivo 24/05/2011
13:00 às 19:00h
Com o objetivo de coibir o roubo de veículos e cargas, adentrando o pátio
dos postos de combustíveis e restaurantes às margens da rodovia,
aumentando a sensação de segurança.
Combate à exploração de 27/05/2011 Incursões em postos de gasolinas e áreas com risco de 
exploração sexual,
crianças e adolescentes 19:00 às 21:30h vendas e cessão de bebidas alcoólicas e drogas a menores.
Combate à criminalidade 30/05/2011
14:00 às 17:00 h
Abordagem de veículos com indivíduos suspeitos e fiscalização visando
combate ao contrabando e descaminho.
Fiscalização de
embriaguez
31/05/2011
18:00 às 19:30h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de fiscalização
de trânsito.
01/06/2011
13 às 15:00 h
Coibir o trânsito de veículos irregulares, procedendo a fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatório, estado geral dos veículos
e demais exigências previstas no CTB.
Patrulhamento Ostensivo 02/06/2011
09:30 às ?????
Com o objetivo de coibir o roubo de veículos e cargas, adentrando o pátio
dos postos de combustíveis e restaurantes às margens da rodovia,
aumentando a sensação de segurança.
Patrulhamento Ostensivo 06/06/2011
13:15 às 17:40
Com o objetivo de coibir o roubo de veículos e cargas, adentrando o pátio
dos postos de combustíveis e restaurantes às margens da rodovia,
aumentando a sensação de segurança.
Comando de fiscalização
de trânsito.
07/06/2011
11 às 12:30 h
Coibir o trânsito de veículos irregulares, procedendo a fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatório, estado geral dos veículos
e demais exigências previstas no CTB.
Comando de fiscalização
Agropecuária
08/06/2011
09:30 às 12:00
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13:30 às 15:00
Apoiar a equipe da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária
(SEAPEC) para a fiscalização .........
Comando de fiscalização
de identificação veicular.
08/06/2011
13:30 às 17:00
Fiscalizar minuciosamente, com o intuito de constatar possíveis
adulterações e/ou irregularidades nos veículos e seus componentes.
Comando de fiscalização
de embriaguez
10/06/2011
10:30 às 11:45
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros.
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
12/06/2011
13:00 às 14:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
13/06/2011
13:30 às 14:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de trânsito.
14/06/2011
10:00 às 11:15 h
Coibir o trânsito de veículos irregulares, procedendo a fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatório, estado geral dos veículos
e demais exigências previstas no CTB.
Comando de fiscalização
de trânsito.
15/06/2011
10:30 às 12:00 h
Coibir o trânsito de veículos irregulares, procedendo a fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatório, estado geral dos veículos
e demais exigências previstas no CTB.
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
27/06/2011
13:00 às 17:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
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27/06/2011
22:00 às 02:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
28/06/2011
10:00 às 18:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
28/06/2011
20:30 às 01:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
29/06/2011
11:00 às 13:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
29/06/2011
20:20 às 02:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
30/06/2011
11:00 às 17:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de Fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
30/06/2011
19:00 às 02:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
01/07/2011
10:30 às 15:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
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Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
02/07/2011
11:00 às 15:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de Motocicletas
07/07/2011
16:00 às 18:10 h
Verificar equipamentos obrigatórios e documentação dos veículos,
priorizando motocicletas.
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
09/07/2011
08:00 às 14:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
11/07/2011
10:30 às 15:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de trânsito
11/07/2011
14:00 às 17:00hs
Coibir ultrapassagens proibidas e o trânsito de veículos irregulares,
procedendo a fiscalização de equipamentos, documentos de porte
obrigatórios, estado geral dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de fiscalização
de trânsito
12/07/2011
15:00 às 17:00hs
Coibir ultrapassagens proibidas e o trânsito de veículos irregulares,
procedendo a fiscalização de equipamentos, documentos de porte
obrigatórios, estado geral dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
13/07/2011
12:30 às 15:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de identificação veicular
13/07/2011
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10:00 às 12:30hs
Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores, com o intuito de
constatar possíveis adulterações nos veículos e seus componentes.
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
14/07/2011
10:00 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
15/07/2011
09:00 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
16/07/2011
13:15 às 14:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
17/07/2011
08:30 às 12:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de trânsito
18/07/2011
1300 às 16:15hs
Coibir ultrapassagens proibidas e o trânsito de veículos irregulares,
procedendo a fiscalização de equipamentos, documentos de porte
obrigatórios, estado geral dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
18/07/2011
10:00 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
20/07/2011
10:30 às 14:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
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Comando de fiscalização
de trânsito
21/07/2011
10:00 às 12:30hs
Coibir ultrapassagens proibidas e o trânsito de veículos irregulares,
procedendo a fiscalização de equipamentos, documentos de porte
obrigatórios, estado geral dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
23/07/2011
08:30 às 12:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
24/07/2011
11:00 às 14:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de trânsito
25/07/2011
10:30 às 12:15hs
Coibir ultrapassagens proibidas e o trânsito de veículos irregulares,
procedendo a fiscalização de equipamentos, documentos de porte
obrigatórios, estado geral dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
26/07/2011
10:30 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
27/07/2011
10:30 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
27/07/2011
21:30 às 03:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
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de passageiros e carga.
28/07/2011
18:00às 03:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
29/07/2011
10:00 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
29/07/2011
18:00 às 03:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de embriagues e trânsito.
30/07/2011
15:30 às 18:30hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool,
procedendo a fiscalização e testes com etilômetros. Conferir equipamentos
e documentos de porte obrigatórios, estado geral dos veículos e demais
exigências previstas no CTB.
Comando de fiscalização
de veículos de transporte
de passageiros e carga.
30/07/2011
10:30 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Patrulhamento ostensivo 01/08/2011
11:15 às 16:45hs
Ronda com fiscalização e atenção especial nos postos de combustíveis e
outros pontos vulneráveis as ações ilícitas.
Comando de fiscalização
de trânsito
02/08/2011
10:00 às 11:00hs
Coibir ultrapassagens proibidas e o trânsito de veículos irregulares,
procedendo a fiscalização de equipamentos, documentos de porte
obrigatórios, estado geral dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de fiscalização
de embriagues e trânsito.
"Operação Grau Zero"
05/08/2011
20:00 às 04:30hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool,
procedendo a fiscalização e testes com etilômetros. Conferir equipamentos
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e documentos de porte obrigatórios, estado geral dos veículos e demais
exigências previstas no CTB.
Comando de fiscalização
de embriagues e trânsito.
"Operação Grau Zero"
06/08/2011
23:00 às 00:30hs
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool,
procedendo a fiscalização e testes com etilômetros. Conferir equipamentos
e documentos de porte obrigatórios, estado geral dos veículos e demais
exigências previstas no CTB.
Comando de fiscalização
de identificação veicular
10/08/2011
10:50 às 13:00hs
: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores, com o intuito de
constatar possíveis adulterações nos veículos e seus componentes.
Patrulhamento Ostensivo 25/08/2011
21:00 às 23:30hs
Ronda com fiscalização e atenção especial nos postos de combustíveis e
outros pontos vulneráveis as ações ilícitas.
Operação "Duas Rodas" 02/09/2011
15:30 às 19:30hs
Coibir o trânsito de veículos irregulares, procedendo a fiscalização de
equipamentos, documentos de porte obrigatórios, estado geral dos veículos
e demais exigências previstas no CTB.
Operação de Fiscalização 16/09/2011
18:50 as 22:00
Coibir e tentar capturar meliantes que estariam apedrejando veículos de
transporte de passageiros nas proximidades do município de Vassouras.
Operação de Fiscalização 18/09/2011 Coibir e tentar capturar meliantes que estariam apedrejando 
veículos de
transporte de passageiros nas proximidades do município de Vassouras.
Comando de fisc. de 19/09/2011 Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e 
carga
veículos de transporte de
passageiros e carga.
10:00 às 16:00hs (RNTRC),
Operação de Fiscalização 19/09/2011
21:00 às 23:30
Coibir e tentar capturar meliantes que estariam apedrejando veículos de
transporte de passageiros nas proximidades do município de Vassouras.
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
20/09/2011
10:00 às 18:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Operação de Fiscalização 20/09/2011
19:00 às 23:50hs
Coibir e tentar capturar meliantes que estariam apedrejando veículos de
transporte de passageiros nas proximidades do município de Vassouras.
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Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
21/09/2011
10:30 às 15:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
22/09/2011
10:30 às 15:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Patrulhamento Ostensivo 26/09/2011
22:30 às 00:45hs
Patrulhamento ostensivo adentrando os postos de combustível para coibir o
roubo de veículos e cargas
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
27/09/2011
10:00 às 17:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
29/09/2011
10:00 às 17:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Patrulhamento Ostensivo 30/09/2011
22:00 às 22:30hs
Patrulhamento ostensivo adentrando os postos de combustível para coibir o
roubo de veículos e cargas
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
04/10/2011
10:40 às 18:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
05/10/2011
10:00 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
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06/10/2011
10:00 às 17:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
10/10/2011
19:00 às 02:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
11/10/2011
19:00 às 01:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
12/10/2011
17:00 às 01:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
13/10/2011
08:30 às 15:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
13/10/2011
15:00 às 21:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
14/10/2011
19:00 às 06:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
15/10/2011
16:10 às 00:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
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Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
18/10/2011
10:00 às 17:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fiscalização
de trânsito.
20/10/2011
10:00 às 12:00hs
Coibir ultrapassagens proibidas e o trânsito de veículos irregulares,
procedendo a fiscalização de equipamentos, documentos de porte
obrigatórios, estado geral dos veículos e demais exigências previstas no
CTB.
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
20/10/2011
12:00 às 15:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
25/10/2011
10:00 às 14:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
26/10/2011
10:00 às 11:40hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Operação Anjos do Sol 27/10/2011
22:10 às 23:20hs
Verificar a existência de exploração sexual de menores.
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
02/11/2011
10:00 às 16:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
03/11/2011
10:30 às 14:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
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Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
07/11/2011
20:00 às 00:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Operação Simulação de
acidente com produtos
perigosos
08/11/2011
10:00 às 12:00hs
Operação de simulação e treinamento realizada em conjunto com a
concessionária rodovia do aço, INEA, DEFESA CIVIL, CORPO DE
BOMBEIROS, ANTT, SUATRANS E FEEMA, com o objetivo de preparar
as ações em conjunto nos casos de ocorrência de acidentes envolvendo
produtos perigosos.
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
08/11/2011
19:00 às 01:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
10/11/2011
09:00 às 13:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
10/11/2011
19:00 às 01:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
11/11/2011
19:00 às 01:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Operação Proclamação da
República 2011
12/11/2011
06:00 às 12:00hs
Apoiar as equipes de plantão e reforçar o policiamento ostensivo,
intensificando a fiscalização.
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
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passageiros e carga.
12/11/2011
20:00 às 04:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Operação Proclamação da
República 2011
14/11/2011
10:00 às 18:00hs
Apoiar as equipes de plantão e reforçar o policiamento ostensivo,
intensificando a fiscalização.
Comando de fiscalização
de identificação veicular
14/11/2011
10:00 às 13:00hs
Realizar fiscalização minuciosa dos sinais identificadores, com o intuito de
constatar possíveis adulterações dos veículos e seus componentes.
Operação "DIA
MUNDIAL EM
MEMÓRIA DAS
VÍTIMAS DE
TRÂNSITO"
20/11/2011
15:00 às 17:00hs
Intensificar a fiscalização de alcoolemia, uso de cadeirinha para crianças e
fiscalização de pessoas.
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
22/11/2011
19:00 às 01:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
23/11/2011
19:00 às 02:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
24/11/2011
00:00 às 00:06:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC),
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
25/11/2011
19:00 às 00:06:30hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga

Pág. 226-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

(RNTRC),
Comando de Defesa de
Crianças e Adolescentes
10/12/2011
21:00 às 00:30hs
Incursões em postos de gasolina e áreas de risco de exploração, vendas e
cessão de bebidas alcoólicas e drogas a menores.
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
15/12/2011
18:00 às 23:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC).
Comando de fisc. de
veículos de transporte de
passageiros e carga.
19/12/2011
19:00 às 01:00hs
Apoiar a ANTT e fiscalizar veículos de transporte de passageiros e carga
(RNTRC).
Patrulhamento Ostensivo 21/12/2011
10:00 às 13:00hs
Ronda com fiscalização e atenção especial nos postos de combustíveis e
outros pontos vulneráveis as ações ilícitas.
Dispositivo de Segurança
para o transporte de
crianças
21/12/2011
17:30 às 19:30hs
Fiscalização com ação coercitiva e preventiva, objetivando proteger
crianças e potencializar a segurança de passageiros e condutores em viagem.
Operação "Fim de ano"
OS 089/2011/SPF
22/12/2011
10:00 às 14:00hs
Fiscalização de veículos irregulares, procedendo a fiscalização de
equipamentos, documentos de porte obrigatórios, estado geral dos veículos
e demais exigências previstas no CTB.
6º DELEGACIA
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011
(OBS: Relatório Consolidado da Antiga 8ª Delegacia)
O.M
Nº
DATA / HORA LOCAL EQUIPE OBJETIVO
598 02/01/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
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coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
598 06/01/11
16:30 às 18:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
599 07/01/11
21 às 23:30hs
BR-393 Km 176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
600 08/01/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO: Abordar veículos
e elementos suspeitos de envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas. Realizar fiscalização detalhada utilizando as técnicas fornecidas
pelo DPRF e as informações advindas do NUINT.
597 09/01/11
09:30 às 12hs
BR-040 Km-17 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
597 09/01/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
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C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
600 12/01/11
16:30 às 18:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
597 13/01/11
16:30 às 18:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
598 14/01/11
21:30 às 23:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
599 15/01/11
21:30 às 23:30hs
BR-393 Km-176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO: Abordar veículos
e elementos suspeitos de envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas. Realizar fiscalização detalhada utilizando as técnicas fornecidas
pelo DPRF e as informações advindas do NUINT.
600 16/01/11
21:30 às 23:30hs
BR-393
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Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
597 17/01/11
10 às 12:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO: Fiscalizar os veículos
transportadores de carga buscando identificar veículos com excesso de peso,
autuando eventuais infratores. Tal fiscalização colabora com a conservação
do piso asfáltico da rodovia e com a preservação da segurança do trânsito.
599 19/01/11
14 às 16:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
600 20/01/11
21 às 23:30hs
BR-393 Km-176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
597 21/01/11
21:30 às 23:30hs
BR-393 Km-176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
598 22/01/11
21:30 às 23:30hs
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BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO: Abordar veículos
e elementos suspeitos de envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas. Realizar fiscalização detalhada utilizando as técnicas fornecidas
pelo DPRF e as informações advindas do NUINT.
599 23/01/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
600 24/01/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
598 26/01/11
21 às 23:30
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
599 27/01/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
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(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
600 28/01/11
21:30 às 23:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
597 29/01/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
603 03/02/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
604 04/02/11
21:30 às 23:30hs
BR-393 Km-176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO: Abordar veículos
e elementos suspeitos de envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas. Realizar fiscalização detalhada utilizando as técnicas fornecidas
pelo DPRF e as informações advindas do NUINT.
601 05/02/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
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C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
602 06/02/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km-00 ao
64
C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
601 09/02/11
16:30 às 18:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
603 11/02/11
21:30 às 23:30hs
BR-393 Km-176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO: Abordar veículos
e elementos suspeitos de envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas. Realizar fiscalização detalhada utilizando as técnicas fornecidas
pelo DPRF e as informações advindas do NUINT.
604 12/02/11
21:30 às 23:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO: Abordar veículos
e elementos suspeitos de envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas. Realizar fiscalização detalhada utilizando as técnicas fornecidas
pelo DPRF e as informações advindas do NUINT.
601 13/02/11
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21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
602 14/02/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
604 16/02/11
10:00 às 12:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO: Fiscalizar os veículos
transportadores de carga buscando identificar veículos com excesso de peso,
autuando eventuais infratores. Tal fiscalização colabora com a conservação
do piso asfáltico da rodovia e com a preservação da segurança do trânsito.
601 17/02/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
602 18/02/11
16:30 às 18:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
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veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
603 19/02/11
21:30 às 23:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente ao Transporte
de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e ainda, a
fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da ANTT.
604 20/02/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
601 21/02/11
21 às 23:30hs
BR-04 Km-00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
602 22/02/11
21:30 às 23:30hs
BR-393 Km-176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
603 23/02/11
16:30 às 18:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
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F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
604 24/02/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
602 26/02/11
10 às 12:00
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE PESO E PRODUTO PERIGOSO: Verificar
documentação, existência e condições dos equipamentos exigidos pela
legislação específica, referente aos veículos transportando Produtos
Químicos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de carga
coibindo o excesso de peso.
603 27/02/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
001 03/03/11
16 às 18:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
001 05/03/11

Pág. 236-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
001 09/03/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
001 17/03/11
20 às 22:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente ao Transporte
de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e ainda, a
fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da ANTT.
001 25/03/11
18 às 20:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
002 10/03/11
21 às 23:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
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contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
002 14/03/11
09:30 às 11:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE PESO E PRODUTO PERIGOSO E PESO: Verificar
documentação, existência e condições dos equipamentos exigidos pela
legislação específica, referente aos veículos transportando Produtos
Químicos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de carga
coibindo o excesso de peso.
002 18/03/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
002 22/03/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
002 26/03/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
003 03/03/11
20 às 22:00hs

Pág. 238-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

BR-393 Km-176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO: Abordar veículos
e elementos suspeitos de envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas. Realizar fiscalização detalhada utilizando as técnicas fornecidas
pelo DPRF e as informações advindas do NUINT.
003 19/03/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
003 23/03/11
09:30 às 11:30hs
BR-393 Km-137 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
003 27/03/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
003 31/03/11
09:30 às 11:30hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE PESO E PRODUTO PERIGOSO: Verificar
documentação, existência e condições dos equipamentos exigidos pela
legislação específica, referente aos veículos transportando Produtos
Químicos Perigosos.
004 04/03/11
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21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
004 08/03/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubo de carga, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e mostrar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes) , aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
004 16/03/11
16 às 18:00hs
BR-040
Km 58/64
C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE ALTA
VELOCIDADE: Coibir o excesso de velocidade; Verificar equipamentos
obrigatórios e documentação das motocicletas de grande porte que
imprimem alta velocidade, devido ao grande índice de acidentes com mortes
e feridos graves que estes veículos têm provocado em nosso trecho. Utilizar
o Etilômetro em todas as fiscalizações de pessoas.
004 20/03/11
17 às 19:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
004 24/03/11
20:30 às 22:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
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C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
001 01/04/11
20 às 22:00hs
BR-393 Km-176 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO: Abordar veículos
e elementos suspeitos de envolvimento na prática do crime de tráfico de
drogas. Realizar fiscalização detalhada utilizando as técnicas fornecidas
pelo DPRF e as informações advindas do NUINT.
001 09/04/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
001 13/04/11
09:30 às 11:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS E PRODUTOS PERIGOSOS: Verificar
documentação, existência e condições dos equipamentos exigidos pela
legislação específica, referente aos veículos transportando Produtos
Siderúrgicos e Produtos Perigosos.
001 21/04/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
001 29/04/11
18 às 20:00hs
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BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
002 02/04/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
002 06/04/11
09:30 às 11:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
002 14/04/11
21 às 23:00hs
BR-040 Km-07 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
002 26/04/11
20 às 22:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
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ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
002 30/04/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
003 03/04/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
003 07/04/11
09:30 às 11:30hs
BR-393 Km 137 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
003 15/04/11
20 às 22:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
003 19/04/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
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C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
003 23/04/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
004 08/04/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
004 12/04/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
004 16/04/11
20 às 22:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
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ANTT.
004 20/04/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km 00 ao
64
C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
004 28/04/11
21 às 23:00hs
BR-393 Km-176 C.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
13 e
17
06/05/11
10 às 12:00hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
F.5.8-02
C.5.8-06
C.5.8-12
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
14 07/05/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
12 e
17
09/05/11
15:30 às 17:30hs
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BR-040 Km 22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
C.5.8-06
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
15 12/05/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km 00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
12 e
17
13/05/11
10 às 12:00hs
BR-393 Km-137 F.5.8-02
C.5.8-04
C.5.8-12
C.5.8-06
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
12 e
17
13/05/11
17 às 19:00hs
BR-040 Km 22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-06
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
13 e
17
14/05/11
09:30 às 11:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-04
C.5.8-11
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C.5.8-06
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
13 e
17
14/05/11
18 às 20:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-06
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
14 15/05/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
15 e
17
16/05/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
F.5.8-01
C.5.8-11
C.5.8-06
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
15 20/05/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
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(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
12 e
17
21/05/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
C.5.8-06
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
13 22/05/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
14 e
17
23/05/11
10 às 12:00hs
BR-393 Km 137 C.5.8-04
F.5.8-02
C.5.8-12
C.5.8-06
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
14 e
17
27/05/11
09:30 às 11:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-06
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
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ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
14 e
17
27/05/11
18 às 20:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-06
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
15 e
17
28/05/11
16 às 18:00hs
BR-040 Km 22 C.5.8-04
F.5.8-01
C.5.8-11
C.5.8-06
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
15 e
17
28/05/11
21 às 23:00hs
BR-393 Km-176 C.5.8-04
C.5.8-12
C.5.8-06
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadoras em
ônibus e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para
verificação de mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
12 29/05/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km 176 ao 102
C.5.8-04
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
13 30/05/11
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21 às 23:00hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, melhorar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível) e apresentar-se ostensivamente à comunidade local
(luzes intermitentes), aumentando assim a sensação de segurança na
rodovia.
18 01/06/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
F.5.8-01
C.5.8-11
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
19 02/06/11
17 às 19:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
20 03/06/11
21 às 23:00hs
BR-393 Km 176 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
21 04/06/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km 00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível, etc) e apresentar-se ostensivamente à comunidade
local (luzes intermitentes acesas), aumentando assim a sensação de
segurança na rodovia.
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18 05/06/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível, etc) e apresentar-se ostensivamente à comunidade
local (luzes intermitentes acesas), aumentando assim a sensação de
segurança na rodovia.
21 08/06/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível, etc) e apresentar-se ostensivamente à comunidade
local (luzes intermitentes acesas), aumentando assim a sensação de
segurança na rodovia.
19 10/06/11
09:30 às 11:30hs
BR-040 Km 22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
20 11/06/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível, etc) e apresentar-se ostensivamente à comunidade
local (luzes intermitentes acesas), aumentando assim a sensação de
segurança na rodovia.
21 12/06/11
10 às 12:00hs
BR-040 Km-64 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE ALTA
VELOCIDADE: Coibir o excesso de velocidade; Verificar equipamentos
obrigatórios e documentação das motocicletas de grande porte que
imprimem alta velocidade, devido ao grande índice de acidentes com mortes
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e feridos graves que estes veículos têm provocado em nosso trecho. Utilizar
o Etilômetro em todas as fiscalizações de pessoas.
21 16/06/11
21 às 23:00hs
BR-040 Km 22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
18 17/06/11
21 às 23:00hs
BR-040 Km 22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
19 18/06/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-00 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível, etc) e apresentar-se ostensivamente à comunidade
local (luzes intermitentes acesas), aumentando assim a sensação de
segurança na rodovia.
20 19/06/11
21 às 23:30hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
19 22/06/11
15 às 17:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
F.5.8-01
C.5.8-11
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
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20 23/06/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível, etc) e apresentar-se ostensivamente à comunidade
local (luzes intermitentes acesas), aumentando assim a sensação de
segurança na rodovia.
21 24/06/11
20:30 às 23:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
18 25/06/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível, etc) e apresentar-se ostensivamente à comunidade
local (luzes intermitentes acesas), aumentando assim a sensação de
segurança na rodovia.
20 27/06/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
18 29/06/11
10 às 12:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
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19 30/06/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
PATRULHAMENTO OSTENSIVO: Realização de ronda no trecho para
coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas lindeiras da rodovia
(Postos de combustível, etc) e apresentar-se ostensivamente à comunidade
local (luzes intermitentes acesas), aumentando assim a sensação de
segurança na rodovia.
30 01/07/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
31 02/07/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
32 03/07/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
F.5.8-01
C.5.8-11
C-58-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
CRIANÇAS: Realizar fiscalização do transporte de crianças de acordo com
as recentes alterações contidas nas Resoluções do CONTRAN acerca do
tema. Orientar os condutores acerca da importância da utilização dos
dispositivos de segurança (cinto, cadeirinha, etc.), autuando ainda os
eventuais infratores.
31 06/07/11
17 às 19:00hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
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equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
32 07/07/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
33 08/07/11
17 às 19:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
30 09/07/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
33 12/07/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
30 13/07/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
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transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
31 14/07/11
17 às 19:00hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
32 15/07/11
21 às 23:00hs
BR-040 Km 22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
F.5.8-01
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
33 16/07/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
30 21/07/11
21 às 23:00hs
BR-040 Km 58 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS: Abordar principalmente
motocicletas, realizar consulta de todos os ocupantes dos veículos, fiscalizar
detalhadamente os sinais identificadores dos veículos e equipamentos
obrigatórios, realizar busca em compartimentos de veículos com indivíduos
suspeitos, tentando identificar possível tráfico de drogas.
31 22/07/11
21 às 23:30hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
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e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
32 23/07/11
20:30 às 23:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
33 24/07/11
09:00 às 11:30hs
BR-040 Km-64 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE ALTA
VELOCIDADE: Coibir o excesso de velocidade; Verificar equipamentos
obrigatórios e documentação das motocicletas de grande porte que
imprimem alta velocidade, devido ao grande índice de acidentes com mortes
e feridos graves que estes veículos têm provocado em nosso trecho. Utilizar
o Etilômetro em todas as fiscalizações de pessoas.
33 28/07/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
30 29/07/11
21 às 23:30hs
BR-040 Km-64 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
31 30/07/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
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no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
32 31/07/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
39 04/08/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
36 05/08/11
21 às 23:00
BR-040 Km 22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
37 06/08/11
21:00 às 23:00hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
38 07/08/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
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C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
37 10/08/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
38 11/08/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
39 12/08/11
21 às 23:00hs
BR-393 Km-176 C.5.8-04
C.5.8-11
C-5.8.12
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
36 13/08/11
17 às 19:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C-5.8.13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
37 14/08/11
21 às 23:30

Pág. 259-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
36 17/08/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C-5.8.13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
37 18/08/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-58 C.5.8-04
C-5.8.13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS: Abordar
principalmente motocicletas, realizar consulta de todos os ocupantes dos
veículos, fiscalizar detalhadamente os sinais identificadores dos veículos e
equipamentos obrigatórios, realizar busca em compartimentos de veículos
com indivíduos suspeitos, tentando identificar possível tráfico de drogas.
38 19/08/11
21 às 23:00
BR-040 Km 45 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
39 20/08/11
20:30 às 23:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
36 21/08/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
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C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
39 24/08/11
15:30 às 17:30hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
36 25/08/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
37 26/08/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
38 27/08/11
17 às 19:00hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
39 28/08/11
21 às 23:30
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BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustível, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
38 31/08/11
17 às 19:00hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
50 01/09/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
51 02/09/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
52 03/09/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
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aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
51 06/09/11
20:30 às 22:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
52 07/09/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
53 08/09/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
50 09/09/11
20:30 às 22:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E TRÂNSITO:
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB.
50 13/09/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C-5.8.13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
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veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
51 14/09/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C-5.8.13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
52 15/09/11
10:00 às 12:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
53 16/09/11
20:30 às 22:30hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
50 17/09/11
20:30 às 22:30hs
BR-393 Km-176 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
53 20/09/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-58 C.5.8-04
C-5.8.13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS: Abordar
principalmente motocicletas, realizar consulta de todos os ocupantes dos
veículos, fiscalizar detalhadamente os sinais identificadores dos veículos e
equipamentos obrigatórios, realizar busca em compartimentos de veículos
com indivíduos suspeitos, tentando identificar possível tráfico de drogas.
51 22/09/11
21 às 23:30hs
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BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
52 23/09/11
20:30 às 22:30hs
BR-040 Km-45 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
53 24/09/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
50 25/09/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 166,9
C.5.8-04
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
52 27/09/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-52 C.5.8-04
C-5.8.13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS: Abordar
principalmente motocicletas, realizar consulta de todos os ocupantes dos
veículos, fiscalizar detalhadamente os sinais identificadores dos veículos e
equipamentos obrigatórios, realizar busca em compartimentos de veículos
com indivíduos suspeitos, tentando identificar possível tráfico de drogas.
53 28/09/11
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10:00 às 12:00hs
BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
51 30/09/11
20:30 às 22:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 01/10/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 02/10/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 06/10/11
20 às 22:00hs
BR-393 - Km-137 C-5.8-12
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 07/10/11
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21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 08/10/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 09/10/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 12/10/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 13/10/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
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PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
-- 14/10/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 15/10/11
20:30 às 22:30hs
BR-040 - Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 16/10/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 19/10/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
C-5.8.13
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
-- 20/10/11 BR-393 - Km-137 C.5.8-04 COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: 
Abordar veículos
21 às 23:00hs C-5.8-12
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
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e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 21/10/11
19:30 às 21:30hs
BR-393 - Km-176 C.5.8-04
C-5.8-11
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 22/10/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 23/10/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 24/10/11
17 às 19:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
-- 26/10/11
16:00 às 18:00hs
BR-040 Km-63 C.5.8-04
C-5.8.13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS: Abordar
principalmente motocicletas, realizar consulta de todos os ocupantes dos
veículos, fiscalizar detalhadamente os sinais identificadores dos veículos e
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equipamentos obrigatórios, realizar busca em compartimentos de veículos
com indivíduos suspeitos, tentando identificar possível tráfico de drogas.
-- 27/10/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 29/10/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 02/11/11
21 às 23:30
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 03/11/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 04/11/11
20 às 22:00hs
BR-040 - Km-22 C-5.8-11
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F.5.8-01
C.5.8-04
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 05/11/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 06/11/11
21 às 23:30
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
C.5.8-13
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 08/11/11
15:30 às 17:30
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
-- 10/11/11
20:30 às 22:30hs
BR-040 - Km-45 C.5.8-04
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 11/11/11
21:00 às 23:00hs
BR-393 - Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
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F.5.8-02
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 12/11/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 13/11/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 15/11/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 17/11/11
17:00 às 19:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
-- 18/11/11
15:30 às 17:30hs
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BR-393 Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
-- 19/11/11
21:00 às 23:30hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 20/11/11
21 às 23:30hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 21/11/11
21 às 23:30hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 24/11/11
21:00 às 23:30hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
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lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 25/11/11
19:30 às 21:30hs
BR-393 - Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 26/11/11
21 às 23:30
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 27/11/11
09:30 às 11:30hs
BR-040
Km-64/45/22
C.5.8-04
C-5.8.13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS: Abordar
principalmente motocicletas, realizar consulta de todos os ocupantes dos
veículos, fiscalizar detalhadamente os sinais identificadores dos veículos e
equipamentos obrigatórios, realizar busca em compartimentos de veículos
com indivíduos suspeitos, tentando identificar possível tráfico de drogas.
-- 01/12/11
21 às 23:30
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 02/12/11
20:00 às 22:00hs
BR-393 - Km-176 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
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COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 03/12/11
17 às 19:00hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E RNTRC: Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico; e
ainda, a fiscalização do Transporte de Carga referente a Legislação da
ANTT.
-- 04/12/11
20 às 22:00hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 06/12/11
15:30 às 17:30
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR: Realizar fiscalização minuciosa nos sinais identificadores dos
veículos abordados com intuito de constatar possíveis adulterações nos
veículos e seus componentes.
-- 07/12/11
21:00 às 23:00
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 08/12/11
15:30 às 17:30hs
BR-040 - Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
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F.5.8-01
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE PESO E PRODUTOS
PERIGOSOS: Verificar documentação, existência e condições dos
equipamentos exigidos pela legislação específica, referente aos veículos
transportando Produtos Perigosos. Fiscalizar os veículos transportadores de
carga coibindo o excesso de peso e preservando o piso asfáltico da rodovia.
-- 09/12/11
21:00 às 23:00hs
BR-393 - Km-137 C.5.8-04
C.5.8-12
F.5.8-02
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 11/12/11
18 às 20:00hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 15/12/11
20:30 às 22:30hs
BR-040 Km-22 C.5.8-04
C.5.8-11
F.5.8-01
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 16/12/11
20:00 às 22:00hs
BR-040 Km-45 C.5.8-04
C.5.8-13
COMANDO DE COMBATE À CRIMINALIDADE: Abordar veículos
com indivíduos suspeitos de cometimento de crimes, combate ao
contrabando e descaminho referente a mercadorias transportadas em ônibus
e consultar indivíduos e veículos no sistema INFOSEG para verificação de
mandados de prisão e busca e apreensão, respectivamente.
-- 17/12/11
09:30 às 11:30hs
BR-040 Km-64 C.5.8-04
C-5.8.13
COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE ALTA
VELOCIDADE: Abordar principalmente motocicletas, realizar consulta de

Pág. 276-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

todos os ocupantes dos veículos, fiscalizar detalhadamente os sinais
identificadores dos veículos e equipamentos obrigatórios, realizar busca em
compartimentos de veículos com indivíduos suspeitos, tentando identificar
possível tráfico de drogas.
-- 18/12/11
19:00 às 21:00hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 20/12/11
20:00 às 22:00hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 21/12/11
21 às 23:00hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 22/12/11
18 às 20:00hs
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 23/12/11
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20:00 às 22:00hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 28/12/11
21 às 23:00h
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 29/12/11
19 às 21:00h
BR-393
Km-102 ao 176
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-12
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.
-- 30/12/11
20:00 às 22:00hs
BR-040
Km-0,0 ao 64
C.5.8-04
C.5.8-11
C.5.8-13
POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIÁRIO: Realização de ronda
no trecho para coibir roubos de cargas, reforçar a segurança nas áreas
lindeiras da rodovia (Postos de combustíveis, etc) e apresentar-se
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes acesas),
aumentando assim a sensação de segurança na rodovia.

7º DELEGACIA
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011
(OBS: Relatório Consolidado da Antiga 9ª Delegacia)
DATA NOME HORÁRIO OBJETIVO
01/01 OPERAÇÃO ANO NOVO 00:00 às 24:00
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Implementar reforço de policiamento e fiscalização na Rodovia,
principalmente nos trechos de maior demanda, visando garantir a a fluidez
do trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos.
02/01 OPERAÇÃO ANO NOVO 00:00 às 24:00
Implementar reforço de policiamento e fiscalização na Rodovia,
principalmente nos trechos de maior demanda, visando garantir a a fluidez
do trânsito, bem como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos.
03/01 COMANDO GERAL 14:00 às 16:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
05/01 OPERAÇÃO GRAU ZERO 16:00 às 20:00 Fiscalização de veículos e condutores, 
submetendo estes ao teste de
etilômetro.
05/01 OPERAÇÃO GRAU ZERO 19:30 às 21:30 Fiscalização de veículos e condutores, 
submetendo estes ao teste de
etilômetro.
06/01 OPERAÇÃO PRESENÇA 19:00 às 23:00 Ronda ostensiva em todo trecho,com abordagens e 
verificação em Postos de
Combustíveis e Serviços, aumentando a sensação de segurança.
07/01 COMANDO GERAL 16:30 as 18:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
08/01 COMANDO GERAL 16:30 as 18:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
09/01 COMANDO GERAL 17:00 às 19:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
10/01 COMANDO GERAL 09:30 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
11/01 COMBATE A
CRIMINALIDADE 13:30 às 17:30
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
12/01 RONDA OSTENSIVA 21:30 às 01:30
Realização de ronda no trecho para coibir roubo de carga, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e
posicionamento ostensivo ao longo do trecho, aumentando assim a sensação
de segurança na rodovia.
15/01 COMANDO GERAL 17:00 às 19:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/01 COMANDO GERAL 09:30 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
17/01 COMBATE A
CRIMINALIDADE 14:30 às 18:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
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e drogas e o contrabando de mercadorias.
19/01 COMANDO GERAL 09:40 às 11:40 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
19/01 COMANDO GERAL 17:10 às 20:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
21/01 COMANDO GERAL 16:00 às 19:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
21/01 COMBATE A
CRIMINALIDADE 19:30 às 23:30
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
23/01 COMANDO GERAL 16:20 às 18:40 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
27/01 COMANDO GERAL 10:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
28/01 COMANDO GERAL 10:00 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
29/01 COMBATE A
CRIMINALIDADE 22:30 às 02:30
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
30/01 COMANDO GERAL 09:00 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
31/01 COMANDO GERAL 10:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
01/02
FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE DE
COLETIVOS
23:30 às 02:00
Realização de comando temático visando à fiscalização do transporte de
passageiros: condições do veículo e documentação exigida através de
legislação específica. Operação em conjunto com a ANTT.
03/02 COMANDO GERAL 09:00 às 11:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
04/02 COMANDO GERAL 09:30 às 10:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
04/02 COMBATE A
CRIMINALIDADE 23:00 às 04:00
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Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
07/02 COMANDO GERAL 09:00 às 11:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
08/02 COMANDO GERAL 18:00 às 20:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
11/02
FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE DE
COLETIVOS
18:30 às 21:30
Realização de comando temático visando à fiscalização do transporte de
passageiros: condições do veículo e documentação exigida através de
legislação específica. Operação em conjunto com a ANTT.
11/02 COMBATE A
CRIMINALIDADE 23:30 às 03:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
12/02 COMANDO GERAL 18:00 às 20:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
12/02 COMANDO GERAL 21:00 às 24:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
13/02 COMANDO GERAL 10:30 às 12:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/02 COMANDO GERAL 09:30 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
17/02 COMANDO GERAL 10:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
19/02 COMANDO GERAL 09:15 às 11:15 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
20/02 COMANDO GERAL 22:00 às 01:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
21/02 COMANDO DE
PRODUTOS PERIGOSOS 15:00 às 17:00
Realização de comando temático visando à fiscalização do transporte de
produtos perigosos: condições do veículo e da carga, verificação da
conformidade com as normas estabelecidas no Decreto 96044/88 e
Resolução 420/04 AN
23/02 COMANDO GERAL 09:00 às 11:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
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consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
23/02
FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE DE
COLETIVOS
20:00 às 02:00
Realização de comando temático visando à fiscalização do transporte de
passageiros: condições do veículo e documentação exigida através de
legislação específica. Operação em conjunto com a ANTT.
24/02 COMANDO GERAL 16:40 às 18:40 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
25/02 COMANDO GERAL 11:30 às 12:40 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
25/02 COMANDO DE
PRODUTOS PERIGOSOS 16:00 às 18:00
Realização de comando temático visando à fiscalização do transporte de
produtos perigosos: condições do veículo e da carga, verificação da
conformidade com as normas estabelecidas no Decreto 96044/88 e
Resolução 420/04 AN
27/02 COMANDO GERAL 09:00 às 11:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
28/02 OPERAÇÃO PRESENÇA 23:00 às 01:00 Ronda ostensiva em todo trecho,com abordagens e 
verificação em Postos de
Combustíveis e Serviços, aumentando a sensação de segurança.
01/03 COMANDO GERAL 18:00 às 20:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
05/03 COMANDO GERAL 09:30 às 10:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
11/03 COMBATE A
CRIMINALIDADE 17:00 às 19:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
12/03 COMANDO GERAL 19:00 às 21:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/03 COMANDO GERAL 17:30 às 19:10 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
17/03 COMANDO GERAL 17:00 às 19:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
18/03 COMBATE A
CRIMINALIDADE 13:30 às 17:30
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
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e drogas e o contrabando de mercadorias.
20/03 COMANDO GERAL 18:00 às 21:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
21/03 COMANDO GERAL 10:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
22/03 COMBATE A
CRIMINALIDADE 14:30 às 18:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
23/03
FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE DE
COLETIVOS
18:00 às 20:00
Realização de comando temático visando à fiscalização do transporte de
passageiros: condições do veículo e documentação exigida através de
legislação específica. Operação em conjunto com a ANTT.
24/03 COMANDO GERAL 10:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
25/03 COMANDO GERAL 17:00 às 20:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
28/03 COMANDO GERAL 09:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
29/03 OPERAÇÃO PRESENÇA 23:30 às 01:30 Ronda ostensiva em todo trecho,com abordagens e 
verificação em Postos de
Combustíveis e Serviços, aumentando a sensação de segurança.
30/03
OPERAÇÃO DUAS
RODAS – O.M. Nº
018/2011-SPF
17:00 às 19:00
Implementar reforço de policiamento na Rodovia, buscando fiscalizar
veículos de duas rodas , considerando que vários destes veículos causam
grande número de feridos e mortos nas rodovias federais.
01/04 OPERAÇÃO DUAS
RODAS – O.M. Nº
17:00 às 19:00 Implementar reforço de policiamento na Rodovia, buscando fiscalizar
veículos de duas rodas , considerando que vários destes veículos causam
018/2011-SPF grande número de feridos e mortos nas rodovias federais.
01/04 OPERAÇÃO DE APOIO
ANTT 20:00 às 24:00 Fiscalização de transporte de passageiros e cargas.
05/04 OPERAÇÃO MÃO FORTE 21:00 às 04:00
Combate a criminalidade e fiscalização de cargas e transporte de
passageiros . Operação conjunta com Receita Federal e ANTT , NOE e
NOC.
07/04 OPERAÇÃO MÃO FORTE 21:00 às 04:00
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Combate a criminalidade e fiscalização de cargas e transporte de
passageiros . Operação conjunta com Receita Federal e ANTT , NOE e
NOC.
08/04 OPERAÇÃO DE APOIO
ANTT 21:00 às 01:00 Fiscalização de transporte de passageiros e cargas.
08/04 COMANDO GERAL 17:30 as 20:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
10/04 OPERAÇÃO GRAU ZERO
O.M. Nº 004/2011 18:00 às 20:00 Fiscalização de veículos e condutores, submetendo estes ao teste 
de
etilômetro.
14/04
OPERAÇÃO DUAS
RODAS – O.M. Nº
018/2011-SPF
17:00 às 19:00
Implementar reforço de policiamento na Rodovia, buscando fiscalizar
veículos de duas rodas , considerando que vários destes veículos causam
grande número de feridos e mortos nas rodovias federais.
15/04 OPERAÇÃO ALERTA O.M.
Nº 005/2011 20:00 às 24:00
Realização de comando temático visando a fiscalização de veículos e
indivíduos com uso intensivo dos bancos de dados de informação catrais e
criminais ( SERPRO,INFOSEG,SINIVEM, etc.)
18/04 OPERAÇÃO PRESENÇA –
O.M Nº003/2011 21:00 às 01:00 Ronda ostensiva em todo trecho,com abordagens e verificação em 
Postos de
Combustíveis e Serviços, aumentando a sensação de segurança.
19/04
OPERAÇÃO DUAS
RODAS – O.M. Nº
018/2011-SPF
17:00 às 19:00
Implementar reforço de policiamento na Rodovia, buscando fiscalizar
veículos de duas rodas , considerando que vários destes veículos causam
grande número de feridos e mortos nas rodovias federais.
25/04 FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE COLETIVO 20:00 às 24:00
Fiscalizar o transporte de passageiro em conjunto com os fiscais da Antt,
efetuando paralelamente fiscalização de transporte de mercadorias ilegais e
criminalidade.
26/04 FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE COLETIVO 20:00 às 24:00
Fiscalizar o transporte de passageiro em conjunto com os fiscais da Antt,
efetuando paralelamente fiscalização de transporte de mercadorias ilegais e
criminalidade.
27/04 FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE COLETIVO 16:00 às 20:00
Fiscalizar o transporte de passageiro em conjunto com os fiscais da Antt,
efetuando paralelamente fiscalização de transporte de mercadorias ilegais e
criminalidade.
28/04 FISCALIZAÇÃO DE
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TRANSPORTE COLETIVO 08:00 às 12:00
Fiscalizar o transporte de passageiro em conjunto com os fiscais da Antt,
efetuando paralelamente fiscalização de transporte de mercadorias ilegais e
criminalidade.
29/04 FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE COLETIVO 08:00 às 12:00
Fiscalizar o transporte de passageiro em conjunto com os fiscais da Antt,
efetuando paralelamente fiscalização de transporte de mercadorias ilegais e
criminalidade.
03/05 COMANDO GERAL 20:00 às 24:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
04/05 COMANDO GERAL 20:00 às 24:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
05/05 OPERAÇÃO DE APOIO
ANTT 20:00 às 22:00 Fiscalização de transporte de passageiros e cargas.
05/05 OPERAÇÃO ALERTA O.M.
011/2011 18:00 às 23:00 Ronda ostensiva em todo trecho,com abordagens e verificação em Postos 
de
Combustíveis e Serviços, aumentando a sensação de segurança.
05/05 OPERAÇÃO DE APOIO
ANTT 19:00 às 24:00 Fiscalização de transporte de passageiros e cargas.
09/05 COMANDO GERAL 18:00 às 21:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
10/05 COMANDO GERAL 17:30 às 19:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
11/05 COMBATE A 18:00 às 24:00 Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes 
nos bancos
CRIMINALIDADE
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
12/05 OPERAÇÃO ALERTA O.M.
Nº 005/2011 20:00 às 01:00
Realização de comando temático visando a fiscalização de veículos e
indivíduos com uso intensivo dos bancos de dados de informação catrais e
criminais ( SERPRO,INFOSEG,SINIVEM, etc.)
13/05 COMBATE A
CRIMINALIDADE 16:00 às 23:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
15/05 COMANDO GERAL 09:30 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/05 COMANDO GERAL 10:00 às 14:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
17/05 COMBATE A
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CRIMINALIDADE 15:00 às 18:30
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
27/05 COMANDO GERAL 22:00 às 01:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
28/05 COMANDO GERAL 14:30 às 16:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
29/05 COMBATE A
CRIMINALIDADE 15:00 às 19:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
30/05 COMANDO TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS 18:00 às 24:00 Fiscalização de transporte de passageiros realizado no km. 319 
em apoio a
ANTT.
31/05 COMANDO TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS 18:00 às 24:00 Fiscalização de transporte de passageiros realizado no km. 319 
em apoio a
ANTT.
04/06 COMANDO ANTT 08:00 às 14:20 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
05/06 COMANDO GERAL 09:30 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
06/06 COMANDO GERAL 16:00 às 18:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
08/06 COMANDO GERAL 22:00 às 01:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
10/06 COMANDO GERAL 15:00 às 17:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
10/06 COMANDO GERAL 21:00 às 00:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
14/06 COMANDO ANTT 11:30 às 13:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
14/06 COMANDO GERAL 22:00 às 23:55 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/06 COMBATE A
CRIMINALIDADE 21:00 às 00:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
17/06 COMBATE A
CRIMINALIDADE 10:20:00
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Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
20/06 COMANDO GERAL 10:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
20/06 COMANDO GERAL 17:00 às 20:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
21/06 COMANDO GERAL 10:30 às 12:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
24/06 COMANDO GERAL 20:00 às 22:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
24/06 COMBATE A
CRIMINALIDADE 00:00 às 02:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
25/06 COMANDO GERAL 16:30 às 21:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
03/07 RONDA OSTENSIVA 22:00 às 01:00
Realização de ronda no trecho para coibir roubo de carga, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e
posicionamento ostensivo ao longo do trecho, aumentando assim a sensação
de segurança na rodovia.
07/07 COMANDO GERAL 19:30 às 21:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
11/07 COMANDO GERAL 10:30 às 12:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
11/07 COMANDO GERAL 18:00 às 21:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
13/07 COMANDO ANTT 15:00 às 20:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
20/07 COMBATE A
CRIMINALIDADE 00:00 às 03:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
30/07 COMBATE A
CRIMINALIDADE 21:00 às 23:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
31/07 COMANDO GERAL 19:30 às 21:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
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condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
04/08
COMANDO DE
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
17:00 às 19:00 Fiscalização de veículos com o objetivo de realizar enfrentamento de
fraudes veiculares.
08/08 COMANDO GERAL 10:00 às 12:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
08/08 COMBATE A
CRIMINALIDADE 00:00 às 02:30
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
12/08 COMANDO GERAL 15:00 às 17:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
12/08
COMANDO DE
IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR
19:00 às 21:00 Fiscalização de veículos com o objetivo de realizar enfrentamento de
fraudes veiculares.
13/08 COMBATE A
CRIMINALIDADE 01:00 às 03:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
15/08 COMANDO GERAL 16:00 às 18:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/08 COMANDO GERAL 10:30 às 12:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
18/08 COMANDO ANTT 14:00 às 20:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
23/08 COMBATE A
CRIMINALIDADE
10:00 às 13:00 Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
23/08 COMANDO GERAL 05:30 às 07:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
24/08 COMANDO GERAL 21:00 às 23:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
28/08 COMANDO GERAL 11:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
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consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
31/08 COMANDO GERAL 10:00 às 13:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
02/09 COMANDO GERAL 09:00 às 10:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
02/09 COMANDO GERAL 16:00 às 20:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
06/09 COMANDO GERAL 10:00 às 13:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
08/09 COMANDO GERAL 15:00 às 17:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
12/09 COMANDO GERAL 09:30 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/09 COMANDO GERAL 09:30 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/09 OPERAÇÃO GRAU ZERO 21:00 às 23:00 Fiscalização de veículos e condutores, 
submetendo estes ao teste de
etilômetro.
20/09 COMBATE A
CRIMINALIDADE 16:00 às 19:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
23/09 COMANDO ANTT 19:00 às 00:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
03/10 COMANDO GERAL 17:00 às 18:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
05/10 COMANDO ANTT 22:20 às 00:50 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
07/10 COMANDO GERAL 15:30 às 17:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
07/10 COMANDO ANTT 19:00 às 20:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
09/10 COMANDO ANTT 15:00 às 20:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
10/10 COMANDO GERAL 10:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
17/10 COMANDO GERAL 15:00 às 17:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
21/10 COMANDO GERAL 14:00 às 16:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
26/10 COMANDO GERAL Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e condutores, 
com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
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26/10 COMANDO ANTT 17:00 às 21:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
04/11 COMANDO GERAL 00:00 às 02:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
07/11 COMANDO GERAL Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e condutores, 
com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
07/11 COMBATE A
CRIMINALIDADE 22:00 às 00:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
10/11 COMANDO ANTT 21:00 às 00:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
13/11 OPERAÇÃO GRAU ZERO 17:00 às 20:00 Fiscalização de veículos e condutores, 
submetendo estes ao teste de
etilômetro.
15/11 COMBATE A
CRIMINALIDADE
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
17/11 COMANDO ANTT 13:00 às 18:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
17/11 COMANDO GERAL 14:00 às 18:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
18/11 COMANDO GERAL 09:20 às 11:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
18/11 COMANDO ANTT 12:00 às 18:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
19/11 COMANDO GERAL Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e condutores, 
com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
19/11 OPERAÇÃO GRAU ZERO 01:00 às 05:30 Fiscalização de veículos e condutores, 
submetendo estes ao teste de
etilômetro.
20/11 OPERAÇÃO GRAU ZERO 09:30 às 12:30 Fiscalização de veículos e condutores, 
submetendo estes ao teste de
etilômetro.
20/11 COMANDO ANTT 17:00 às 21:00 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
22/11 COMANDO GERAL 09:00 às 11:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
23/11 COMANDO GERAL Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e condutores, 
com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
24/11 COMBATE A
CRIMINALIDADE 22:00 às 23:00
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
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30/11 COMANDO ANTT 17:00 às 21:30 Fiscalização de coletivos realizado por fiscais da Antt.
01/12 COMANDO DE SAÚDE 10:00 às 17:00 Abordagem a condutores de veículos no intuito de 
fiscalização das
condições de saúde.
02/12 COMANDO GERAL 10:30 às 12:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
02/12 COMANDO GERAL 16:00 às 18:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
04/12 COMANDO GERAL 09:00 às 11:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
04/12 OPERAÇÃO CARGA
PESADA 23:00 às 06:00 Fiscalização de veículos de carga que não efetuam pesagem obrigatória 
em
Postos de Pesagem. (Balança)
05/12 COMBATE A
CRIMINALIDADE 02:20 às 05:40
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.
08/12 COMANDO GERAL 09:30 às 11:30 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
16/12 COMANDO GERAL 10:00 às 12:00 Fiscalização de trânsito, documentação, equipamentos e 
condutores, com
consultas aos sistemas disponíveis pelo DPRF e utilização do etilômetro.
18/12 OPERAÇÃO GRAU ZERO 20:00 às 23:00 Fiscalização de veículos e condutores, 
submetendo estes ao teste de
etilômetro.
19/12 COMBATE A
CRIMINALIDADE 20:00 às 01:30
Abordagem de veículos com consulta da situação dos ocupantes nos bancos
de dados de informações criminais (INFOSEG), movimentação do veículo
pelo território nacional (SINIVEM) visando a repressão ao tráfico de armas
e drogas e o contrabando de mercadorias.

8º DELEGACIA
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES 2011
(OBS: Relatório Consolidado da Antiga 10ª Delegacia)
NOME PERÍODO OBJETIVO
Transporte de coletivos e
cinto de segurança
06-01-2011
15:30h – 20:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizar fiscalização quanto ao
uso do cinto de segurança. Realizou-se também fiscalização dos
passageiros. BR101 Km 67
Geral 08-01-2011
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14:30h – 19:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km's 150 ao
180
Geral 16-01-2011
16:30h – 23:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 61
Radar 18-01-2011
diversos horários
Realizar fiscalização com equipamento radar com o objetivo de coibir os
excessos de velocidade e consequentemente acidentes. BR101 Km 80
Geral 24-01-2011
18:00h – 22:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 24-01-2011
22:30h – 02:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 61
Geral 26-01-2011
14:0h – 20:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 66
Geral 24-01-2011
22:00h – 02:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 61
Cinto 28-01-2011
diversos horários
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 66
Radar 28-01-2011
à tarde
Fiscalização de radar. BR101 Km 97
Geral 28-01-2011
01:00h – 03:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 40
Geral 03-02-2011
20:00h – 22:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 64
Visibilidade 04-02-2011
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17:00h – 22:45h
Operação que visa mostrar a presença da PRF em diversos trechos para
oferecer segurança . BR356 Km's 159 e 149
Etilômetro 05-02-2011
15:00h – 22:00h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB. BR356
Km's 170 e 172
Geral 06-02-2011
17:00h – 23:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 168 ao
174
Etilômetro 06-02-2011
diversos horários
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB. BR101
Km 78
Etilômetro 07-02-2011
21:00h – 00:30h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB. BR101
Km 78
Geral 08-02-2011
17:00h – 19:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 150 ao
180
ANTT 08-02-2011
18:00h – 22:00h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
ANTT 09-02-2011
08:00h – 09:300h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Geral 10-02-2011
17:00h – 20:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 41
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ANTT 10-02-2011
20:00h – 00:300h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Geral 11-02-2011
01:00h – 04:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 120
Geral 11-02-2011
08:30h – 11:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 170
Geral 11-02-2011
18:30h – 22:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 170
ANTT 11-02-2011
diversos horários
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Geral 12-02-2011
07:00h – 11:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 160
Geral 12-02-2011
16:00h – 00:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km's 160 e
171
Geral 13-02-2011
07:00h – 11:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 160
Geral 13-02-2011
14:40h – 18:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 162
ANTT 17-02-2011
14:00h – 19:00
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
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BR101 Km 78
Geral 17-02-2011
00:00h – 06:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Transporte de coletivos 18-02-2011
10:00h – 19:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Crime 18-02-2011
16:00h – 18:30h
Fiscalizações diversas, porém com enfase a combate à criminalidade.
BR101 Km 125
Geral 20-02-2011
17:30h – 21:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km's 150 a
180
Geral 22-02-2011
22:30h – 00:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km120
Etilômetro 05-02-2011
21:00h – 00:00h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB. BR101
Km's 78
Geral 25-02-2011
21:00h – 02:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Geral 26-02-2011
21:00h – 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Geral 27-02-2011
21:00h – 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Etilômetro 03-03-2011
07:00h – 09:00h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
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equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB. BR101
Km 67
Carnaval 04-03-2011
diversos horários
Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do
Estado de Rio de Janeiro, principalmente nos trechos que apontam maior
demanda neste período, visando garantir a fluidez do trânsito, a regularidade
do transporte coletivo interestadual de passageiros, em virtude do acréscimo
do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de Carnaval, bem
como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão
durante este período. BR101 e BR356.
ANTT 04-03-2011
09:00h – 22:30h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Carnaval 05-03-2011
diversos horários
Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do
Estado de Rio de Janeiro, principalmente nos trechos que apontam maior
demanda neste período, visando garantir a fluidez do trânsito, a regularidade
do transporte coletivo interestadual de passageiros, em virtude do acréscimo
do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de Carnaval, bem
como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão
durante este período. BR101 e BR356.
Carnaval 06-03-2011
diversos horários
Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do
Estado de Rio de Janeiro, principalmente nos trechos que apontam maior
demanda neste período, visando garantir a fluidez do trânsito, a regularidade
do transporte coletivo interestadual de passageiros, em virtude do acréscimo
do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de Carnaval, bem
como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão
durante este período. BR101 e BR356.
Carnaval 07-03-2011
diversos horários
Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do
Estado de Rio de Janeiro, principalmente nos trechos que apontam maior
demanda neste período, visando garantir a fluidez do trânsito, a regularidade
do transporte coletivo interestadual de passageiros, em virtude do acréscimo
do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de Carnaval, bem
como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão
durante este período. BR101 e BR356.
Carnaval 08-03-2011
diversos horários
Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do
Estado de Rio de Janeiro, principalmente nos trechos que apontam maior
demanda neste período, visando garantir a fluidez do trânsito, a regularidade
do transporte coletivo interestadual de passageiros, em virtude do acréscimo
do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de Carnaval, bem
como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão
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durante este período. BR101 e BR356.
Carnaval 09-03-2011
diversos horários
Implementar reforço de policiamento e fiscalização nas rodovias federais do
Estado de Rio de Janeiro, principalmente nos trechos que apontam maior
demanda neste período, visando garantir a fluidez do trânsito, a regularidade
do transporte coletivo interestadual de passageiros, em virtude do acréscimo
do fluxo de pessoas e veículos em decorrência do feriado de Carnaval, bem
como aumentar a percepção de segurança dos cidadãos que trafegarão
durante este período. BR101 e BR356.
Duas Rodas 11-03-2011
16:00h – 18:00h
Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 59
Duas Rodas 15-03-2011
16:00h – 19:35
Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 59
Geral 18-03-2011
21:30h – 00:10h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km's 78 a 120
Geral 19-03-2011
20:00h – 00:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Geral 21-03-2011
20:00h – 00:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Geral 25-03-2011
10:00h – 14:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 25-03-2011
18:00h – 21:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 174
Geral 27-03-2011
18:00h – 23:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
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criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 160
ANTT 29-03-2011
17:00h – 21:00h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Duas Rodas 30-03-2011
21:00h
Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 59
Geral 31-03-2011
02:30h – 04:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 160
ANTT 31-03-2011
18:00h – 23:00h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Geral 01-04-2011
horários diversos
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia.
Geral 02-04-2011
17:00h – 19:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Geral 03-04-2011
16:00h – 18:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 73
Geral 04-04-2011
16:00h – 18:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 73
Geral 05-04-2011
15:50h – 16:10h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 150
Geral 06-04-2011
16:30h – 19:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
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de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Geral 06-04-2011
20:00h – 23:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 75
Geral 07-04-2011
15:30h – 15:50h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 07-04-2011
19:00h – 23:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Patrulhamento ostensivo 07-04-2011
00:30h – 09:00h
Realização de ronda no trecho para coibir roubo de carga, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF.
Duas rodas 08-04-2011
20:00h – 23:00h
Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 59
Geral 09-04-2011
horários diversos
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101
Geral 10-04-2011
22:30h – 00:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km66
Geral 14-04-2011
17:00h – 22:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Patrulhamento ostensivo 16-04-2011
00:00h – 09:00h
Realização de ronda no trecho para coibir roubo de carga, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF.
Transporte de coletivos 17-04-2011
20:00h – 23:00h
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Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Patrulhamento ostensivo 17-04-2011
23:30h – 02:30h
Realização de ronda no trecho para coibir “pegas” de moto, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF. BR 101 Km's 40 a 63
Geral 18-04-2011
20:20h – 23:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km171
Transporte de coletivos 20-04-2011
00:00h – 03:30h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Geral 20-04-2011
00:00h – 06:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 27
Geral 21-04-2011
14:30h – 17:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 150
Geral 25-04-2011
horários diversos
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia.
Orientação de trânsito 30-04-2011
18:30h – 00:00h
Ante congestionamento, foi realizado comando de orientação de trânsito.
BR101 Km 65
Transporte de coletivos 03-05-2011
20:00h – 22:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Geral 04-05-2011
22:30h – 03:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 05-05-2011
20:30h – 23:30h
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Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 40
Geral 06-05-2011
22:00h – 00:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Geral 07-05-2011
22:00h – 01:20h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia.
Duas Rodas 08-05-2011
22:30h – 02:00h
Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 59
Geral 09-05-2011
22:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 19
Geral 09-05-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Geral 14-05-2011
11:25h – 12:15h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 15-05-2011
19:00h – 23:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 121
Patrulhamento ostensivo 17-05-2011
04:00h – 06:00h
Realização de ronda no trecho para coibir roubo de carga, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF.
Transporte de coletivos 19-05-2011
00:00h – 03:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Transporte de coletivos 21-05-2011
madrugada
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
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pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Geral 22-05-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Geral 22-05-2011
00:30h – 03:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Geral 23-05-2011
10:00h – 12:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 23-05-2011
15:00h – 18:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 23-05-2011
21:30h – 01:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 61
Geral 24-05-2011
16:00h – 19:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 25-05-2011
00:00h – 05:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km78
Geral 27-05-2011
15:00h – 20:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Geral 27-05-2011
21:00h – 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km62
Geral 28-05-2011
15:30h – 20:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 170
Geral 31-05-2011
20:30h – 01:00h
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Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Iluminação 01-06-2011
18:00h – 21:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios – principalmente sistema
de iluminação – e estado de conservação de veículos, atentando ainda para
condutas indicativas de eventuais práticas criminosas de indivíduos que
transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 05-06-2011
15:30h – 20:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 41
Geral 09-06-2011
20:00h – 20:50h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 61
Iluminação 13-06-2011
diversos horários
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios – principalmente sistema
de iluminação – e estado de conservação de veículos, atentando ainda para
condutas indicativas de eventuais práticas criminosas de indivíduos que
transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Iluminação 13-06-2011
diversos horários
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios – principalmente sistema
de iluminação – e estado de conservação de veículos, atentando ainda para
condutas indicativas de eventuais práticas criminosas de indivíduos que
transitam pela rodovia. BR356 Km 50
Transporte de coletivos 15-06-2011
00:00h – 04:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Geral 16-06-2011
diversos horários
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 120
Geral 17-06-2011
18:00h – 21:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 17-06-2011
18:00h – 21:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 50
Transporte de coletivos 18-06-2011
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00:00h – 04:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Duas Rodas 19-05-2011
20:00h – 23:40h
Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 59 a 62
Geral 20-06-2011
18:00h – 21:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 20-06-2011
01:00h – 05:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
ANTT 21-06-2011
21:30h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR356 Km 50
Geral 22-06-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 117
ANTT 22-06-2011
17:30h – 00:30h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR356 Km 50
Duas Rodas 22-06-2011
17:00h – 18:00h
Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 58
Geral 26-06-2011
00:00h – 02:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 77
Geral 26-06-2011
14:00h – 16:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
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criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 12
Geral 28-06-2011
15:30h – 18:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Geral 28-06-2011
18:00h – 21:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 29-06-2011
19:30h – 22:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Etilômetro 03-07-2011
21:00h – 00:00h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB. BR356
Km's 38
Geral 03-07-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
23:50h – 00:30h de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Geral 06-07-2011
02:30h – 04:10h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 40
Geral 08-07-2011
21:50h – 00:50h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 10
Geral 08-07-2011
16:00h – 18:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 08-07-2011
21:00h – 00:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Geral 08-07-2011
01:00h – 02:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Duas Rodas 11-07-2011
22:00h – 01:00h
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Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 59
Geral 12-07-2011
19:40 h– 20:20h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Geral 12-07-2011
23:30 h– 02:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 60
Transporte de coletivos 13-07-2011
00:00h – 04:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Transporte de coletivos 18-07-2011
02:30h – 05:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Transporte de coletivos 19-07-2011
02:00h – 04:30h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
ANTT 20-07-2011
09:00h – 17:00h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Geral 21-07-2011
22:00h – 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 40
ANTT 22-07-2011
09:00h – 12:00h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Etilômetro 23-07-2011
21:30h – 01:00h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
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intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB. BR356
Km 90
Geral 25-07-2011
01:00h – 04:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 122
Geral 28-07-2011
16:30h – 19:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Geral 28-07-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 30
Geral 28-07-2011
22:30h – 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Geral 05-08-2011
23:00h – 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Geral 11-08-2011
02:30h – 05:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 40
Geral 12-08-2011
00:00h – 02:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101
Geral 13-08-2011
16:00h – 18:40h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Geral 13-08-2011
19:10h – 20:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 70
Transporte de coletivos 13-08-2011
madrugada
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
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Geral 14-08-2011
16:20h – 20:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Patrulhamento ostensivo 14-08-2011
22:00h – 03:00h
Realização de ronda no trecho para coibir “pegas” de moto, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF. BR 101 Km's 40 a 63
Geral 15-08-2011
20:00h – 23:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 57
Saúde 17-08-2011
ao longo do dia
Comando saúde dos caminhoneiros com a equipe de saúde da 5ª SPRF e
prefeitura de São João da Barra. 356 Km 161
Transporte de coletivos 17-08-2011
23:00h – 04:30h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Geral 18-08-2011
20:30h – 23:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km61
Geral 20-08-2011
17:30h – 21:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km78
Geral 21-08-2011
15:00h – 17:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km123
Geral 22-08-2011
19:00h – 21:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km60
ANTT 23-08-2011
14:00h – 15:30h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Geral 23-08-2011
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17:00h – 19:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 61
Transporte de coletivos 23-08-2011
madrugada
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Geral 25-08-2011
madrugada
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 27-08-2011
00:00h – 02:50h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km59
Geral 29-08-2011
a tarde
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 67
Geral 29-08-2011
a noite
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Peso 30-08-2011
18:30h – 01:30h
Fiscalização à veículos de carga com o objetivo de verificar excesso de
peso. BR101 Km 78
Geral 01-09-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 40
Geral 02-09-2011
22:20h – 22:40h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 29
Geral 03-09-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101
Peso 04-09-2011
ao longo do dia
Fiscalização à veículos de carga com o objetivo de verificar excesso de
peso. BR101
Geral 06-09-2011
22:00h – 02:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
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criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km62
Geral 07-09-2011
11:40h – 13:40h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 80
Geral 07-09-2011
22:00h – 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km 30
Duas Rodas
conjunto com a
PMERJ
11-09-2011 Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 46
Transporte de coletivos 14-09-2011
04:30h – 07:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 28 e 356 Km 50
Geral 15-09-2011
20:00h – 23:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 59
Geral 20-09-2011
01:50h – 03:55h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 20-09-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
a tarde de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 65
Educativo
conjunto com SEST
SENAT
22-09-2011
09:00h – 11:00h
Comando educativo com distribuição de panfletos educativos. BR101 Km
78
Geral 23-09-2011
04:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 27-09-2011
16:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
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de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 47
Peso 27-09-2011
10:00h – 21:00h
Fiscalização à veículos de carga com o objetivo de verificar excesso de
peso. BR101
Patrulhamento ostensivo 01-10-2011
a tarde
Realização de ronda no trecho para coibir roubo de carga, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF. BR356 Km's 150 a 180
Patrulhamento ostensivo 02-10-2011
13:30h – 15:00h
Realização de ronda no trecho para coibir roubo de carga, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF. BR 356 Km's 150 a 180
Patrulhamento ostensivo 02-10-2011
22:00h – 01:00h
Realização de ronda no trecho para coibir “pegas” de moto, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF. BR 356 Km's 150 a 180
Geral 08-10-2011
13:00 – 16:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 80
Peso 08-10-2011
ao longo do dia
Fiscalização à veículos de carga com o objetivo de verificar excesso de
peso. BR101 Km 78
Patrulhamento ostensivo 09-10-2011
00:30h – 03:00h
Realização de ronda no trecho para coibir roubo de carga, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF. BR 356 Km's 180
Geral 16-10-2011
14:00 – 18:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 20-10-2011
22:00 – 00:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 75
Geral 21-10-2011
00:00 – 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas

Pág. 311-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 62
Geral 21-10-2011
14:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 78
Geral 24-10-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 71
Geral 25-10-2011
02:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Geral 28-10-2011
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 123
Geral 02-11-2011
03:30h – 07:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km 40
Geral 03-11-2011
04:30h – 07:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101
Geral 05-11-2011
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101
ANTT 08-11-2011 Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
ANTT 09-08-2011
09:15h – 16:15
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
Geral 09-11-2011
20:45h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km59
ANTT 10-08-2011
09:15h – 16:15h
Apoio à fiscalização da ANTT. Verificar documentação, existência e
condições dos equipamentos, exigidos pela legislação específica, referente
ao Transporte de Pessoas por autorização especial ou eventual e turístico.
BR101 Km 78
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Duas Rodas 10-11-2011
20:30h – 23:00h
Intensificar fiscalização de veículos automotores de duas rodas, verificando
o estado de conservação, equipamentos obrigatórios, sinais identificadores e
ainda coibir a prática de infrações de trânsito praticadas pelos condutores
dos referidos veículos, aumentando com isso o nível de segurança do
trânsito nas rodovias. BR101 Km 61
Geral 11-11-2011
14:00h – 19:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km171
Geral 13-11-2011
14:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km59
Geral 14-11-2011
01:00h – 03:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km78
Transporte de coletivos 15-11-2011
21:40h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
Geral 17-11-2011
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km27
Geral 21-11-2011
22:30h - 01:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km57
Geral 24-11-2011
04:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km49
Geral 25-11-2011
08:00h - 12:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km38
Transporte de coletivos 26-11-2011
13:00h – 15:00h
Verificar documentação, existência e condições dos equipamentos, exigidos
pela legislação específica, referente ao Transporte de Pessoas por
autorização especial ou eventual e turístico. Realizou-se também
fiscalização dos passageiros. BR101 Km 78
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Etilômetro 30-11-2011
17:00h – 19:30h
Coibir o trânsito de veículos com condutores sob efeito de álcool, através de
intensa fiscalização com a utilização de etilômetros. Realizar fiscalização de
equipamentos e documentos de porte obrigatórios, estado geral de
conservação dos veículos e demais exigências previstas no CTB. BR101
Km 64
Educativo
Trânsito Legal
01-12-2011
14:00h – 17:40h
Comando educativo com distribuição de panfletos educativos. BR356
Km170
Geral 03-12-2011
19:00h – 22:00h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR356 Km174
Geral 09-12-2011
20:30h – 22:40h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km40
Patrulhamento ostensivo 02-12-2011
21:00h – 02:00h
Realização de ronda no trecho para coibir “pegas” de moto, melhorar a
segurança nas áreas lindeiras da rodovia (Postos de combustível) e mostrarse
ostensivamente à comunidade local (luzes intermitentes) o trabalho da
PRF. BR 101 Km 58
Comando Uti Universi 14-12-2011
ao longo do dia
Trabalho em conjunto entre a PRF, PMER e MPE com vistas a
cumprimento de mandados de prisão e fiscalização de combate a
criminalidade na BR 101
Geral 15-12-2011
20:30h
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km59
Geral 16-12-2011
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101
Geral 20-12-2011
17:00h – 19:50
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km65
Natal 23-12-2011
ao longo do dia
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 e 356
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Natal 24-12-2011
ao longo do dia
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 e 356
Natal 25-12-2011
ao longo do dia
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 e 356
Natal 26-12-2011
ao longo do dia
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 e 356
Geral 28-12-2011 Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 Km62
Peso 29-12-2011
ao longo do dia
Fiscalização à veículos de carga com o objetivo de verificar excesso de
peso. BR101 Km 78
Ano novo 30/12/2011
ao longo do dia
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 e 356
Ano novo 31/12/2011
ao longo do dia
Realizar fiscalização de equipamentos obrigatórios e estado de conservação
de veículos, atentando ainda para condutas indicativas de eventuais práticas
criminosas de indivíduos que transitam pela rodovia. BR101 e 356
RELATÓRIO OPERACIONAL DIÁRIO – ROD - RESUMO GERAL
REGIONAL: 5ª SRPRF-RJ
PERÍODO: 01/01/2011 a 31/12/2011 (ANO 2011)
ACIDENTES1
Sem Vítimas Com Feridos Com mortos Total de
Acidentes
12.989 2.953 442 16.384
Pessoas Socorridas Feridos Mortos Total de
Vítimas
13 5.052 500 5.552
FISCALIZAÇÕES
Autuações Autos de Infração extraídos CNH's
Recolhidas
91.375 91.375 1.260
Documentos
Retidos Veículos Retidos
Veículos
Fiscalizados
6.886 5.284 311.137
Animais Recolhidos Auxílio Usuário
Escolta/

Pág. 315-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Batedor
274 11.500 593
Pessoas
Fiscalizadas
210.014
ALCOOLEMIA
Testes Autuações Prisões
68.081 416 200
APREENSÕES
Drogas Unidade Quantidade Contrabando Unidade Quantidade
Anfetamina /
Barbitúricos Unidade 0 Bebida Litro 0
Haxixe Unidade 0 CD/VHS/DVD Unidade 1.901
Cocaína Grama 102.873 Cigarro Pacote 22.811
Crack Grama 4.658 Combustiveis Litro 0
Lança-Perfume Frasco 1.351 Equip.Informática Unidade 973
Merla Grama 0 Eletrônicos Unidade 3.058
Maconha Grama 855.450 Medicamentos Unidade 987
Pés de Maconha Unidade 0 Pneus Unidade 0
Outras Unidade 12 Outras Unidade 57.060
Diversas Grama 0 Diversos Grama 15.219.000
Total de ocorrências 53 Total de ocorrências 101
APREENSÕES (Continuação)
Armas Unidade Quantidade Munições Unidade Quantidade
Revolver Unidade 20 Calibre 22/32 Unidade 24
Pistola Unidade 10 Calibre 38 Unidade 88
Espingarda Unidade 0 Calibre 40 Unidade 0
Fabricação caseira Unidade 0 Calibre 380 Unidade 77
Fuzil Unidade 1 Calibre 762/308 Unidade 0
Submetralhadora Unidade 0 Calibre 223/556 Unidade 0
Total amas de fogo Unidade 31 Calibre 9mm Unidade 33
Armas brancas Unidade 0 Outras Unidade 36
Outras armas Unidade 0
Total geral de armas 31 Total de munições apreendidas 258
Total de ocorrências 29 Total de ocorrências 29
OUTRAS OCORRÊNCIAS
Carga Roubada Unidade Quantidade Carga Recuperada Unidade Quantidade
Alimentos Kilo 1 Alimentos Kilo 330
Bebidas Litro 9.000 Bebidas Litro 0
CD/VHS/DVD Caixa 0 CD/VHS/DVD Unidade 0
Cigarro Pacote 0 Cigarro Pacote 0
Combustiveis Litro 0 Combustíveis Litro 0
Eletrônicos Unidade 0 Eletrônicos Unidade 0
Informática Unidade 0 Informática Unidade 0
Medicamentos Unidade 0 Medicamentos Unidade 0
Outras Unidade 83 Outras Unidade 70
Total de ocorrências 9 Total de ocorrências 4
OUTRAS OCORRÊNCIAS (Continuação)
Meio-Ambiente Unidade Quantidade
Animais Silvestres Unidade 7
Carvão m3 0
Madeira m3 120
Pescados kilo 60
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Transporte Incorreto de Substâncias Tóxicas ----- 1
Outros Unidade 1.301
Total de ocorrências 6
Dinheiro Unidade Quantidade
Dinheiro (Real) Valor 0,00
Dinheiro (Euro) Valor 0,00
Dinheiro (Dolar) Valor 0,00
Dinheiro (Peso Colombiano) Valor 0,00
Explosivo Unidade Quantidade
Fogos de Artifício Unidade 0
Dinamite Kg 0
PESSOAS DETIDAS
Detenções Quantidade
Assaltante de Carga 1
Assaltante ônibus 5
Estrangeiros 27
Mandado 106
Tráfico de entorpecentes 46
Roubo/Furto de veículos 56
Contrabando/Descaminho 76
Crimes de trânsito 269
Crimes ambientais 6
Outros 419
Total de Detidos 1.011
CRIMES DIVERSOS
Tipo Quantidade Tipo Quantidade
Assalto a ônibus 9 Falsificação de Documento 130
Assalto a veículo de carga 6 Saque a carga 10
Assalto a táxi 0 Trabalhador Libertado 2
Assalto veículo particular 5 Veículos recuperados 315
Crimes c/vida e patrimônio 128 Crimes diversos 494
Crimes de Trânsito 270
Total de ocorrências 1.337
CRIANÇAS / ADOLESCENTES
Criança / Adolescente vítimas de crimes Criança / Adolescente infrator(a)
Descrição Quantidade Descrição Quantidade
Criança 5 Criança encaminhada 3
Adolescente 16 Adolescente apreendido 34
Total de menores vítimas 21 Total de menores infratores 37
Total de ocorrências de crime contra menores 10 Total de ocorrências de infração praticada por 
menores 17
Total de pessoas envolvidas 35 Total de pessoas envolvidas 40
Total de pessoas detidas 9 Total de pessoas detidas 26
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2.4. Desempenho orçamentário e financeiro
                   A UJ não é unidade orçamentária, recebendo seus créditos por intermédio de nossa 
sede,  o  Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal,  reservamo-nos  a  preencher  unicamente 
algumas colunas, conforme informações prestadas pela Divisão de Planejamento Orçamentário.

2.4.1. Programação Orçamentária da Despesa

Denominação da Unidade Orçamentária Código da UO Código SIAFI da UGO

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 30107 200109

2.4.1.1. Programação de Despesas Correntes
Quadro - Programação de Despesas Correntes

Origem dos Créditos 
Orçamentários

Grupo de Despesas Correntes

1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – 
Jur
os e 
Enc
arg
os 
da 

Dív
ida

3- Outras Despesas Correntes

2011 2010

2
0
1
1

2
0
1
0

2011 2010

LOA

Dotação proposta 
pela UO
PLOA R$2.062.344.694,00 R$267.519.700,00

LOA R$2.062.344.694,00 R$1.918.964.667,00 R$275.263.807,00 R$217.803.595,00
CRÉ

D
I

TOS

Suplementares
Especiais A

b
e
r
t
o
s
R
e
a
b
e
r
t
o
s
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Extraordinários

A
b
e
r
t
o
s
R
e
a
b
e
r
t
o
s

Créditos 
Cancelados

Outras Operações
Total

Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

2.4.1.2. Programação de Despesas de Capital
Quadro - Programação de Despesas Capital

Origem dos Créditos Orçamentários
Grupo de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões 
Financeiras 6- Outras Despesas de Capital

Exercícios 2011 2010 2011 2010 2011 2010

LOA
Dotação proposta pela UO

PLOA R$53.430.000,00

LOA R$65.242.393,00 R$60.692.984,00

CRÉDIT
OS

Suplementares

Especiais

Abert
os

Reabe
rtos

Extraordinários

Abert
os

Reabe
rtos

Créditos Cancelados
Outras Operações

Total

Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.
2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas

Quadro - Quadro Resumo da Programação de Despesas
Origem dos Créditos Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de 
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Orçamentários Contingência
Exercícios 2011 2010 2011 2010 2011 2010

LOA

Dotação 
proposta pela 

UO

PLOA R$2.329.864.394,00 R$53.430.000,00 R$36.546.896,
00

LOA R$2.337.608.501,00 R$2.136.768.262,00 R$65.424.393,00 R$60.692.984,00 R$36.546.896,
00

R$47.364.82
5,00

CRÉ
DIT
OS

Suplementares

Especi
ais

Abertos
Reabert

os
Extrao
rdinári

os

Abertos
Reabert

os
Créditos 

Cancelados
Outras Operações

Total
Meta física prevista e realizada é apenas para o órgão central.

2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Quadro - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Quadro - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Valores em  R$1,00

Natureza da 
Movimentação de 

Crédito

UG 
concedent

e ou 
recebedor

a

Classificação da ação

Despesas Correntes

1 – Pessoal 
e Encargos 

Sociais

2 – Juros 
e 

Encargo
s da 

Dívida

3 – Outras Despesas 
Correntes

Movime
ntação 
Interna

Concedido
s X X R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Recebidos 200109 30107 06 122 0750 2000 R$ 
4.082,50 R$ 0,00 R$ 2.388.554,17

200109 30107 09 272 0089 0181 R$ 
189.794,52 R$ 0,00 R$ 0,00

200109 30107 06 128 0663 2524 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 127.174,35
200109 30107 06 181 0663 2723 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.265.920,59
200109 30107 06 181 0663 4290 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.922,21
200109 30107 06 181 1386 8698 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.054.383,26
200109 30107 06 183 0663 2816 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.273,40

Movime
ntação 
Externa

Concedido
s X X R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Recebidos 257001 36901 10 302 1220 8761 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.771,00
393001 39250 26 125 1463 2346 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.669,26
110407 52101 05 811 0181 20CI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118.625,28
200016 20121 14 243 0073 8787 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.432,84
153978 26290 12 362 1449 4017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.078,36

X X X X X
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X X X X X
X X X X X

Natureza da 
Movimentação de 

Crédito

UG 
concedent

e ou 
recebedor

a

Classificação da ação

Despesas de Capital

4 – 
Investimen

tos

5 – 
Inversõe

s 
Financei

ras

6 – Amortização da 
Dívida

Movime
ntação 
Interna

Concedido
s X X R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Recebidos 200109 30107 06 181 0663 2723 R$ 
217.777,20 R$ 0,00 R$ 0,00

200109 30107 06 181 0663 4290 R$ 
11.924,92 R$ 0,00 R$ 0,00

200109  30107 06 181 1386 200G
R$ 

3.220.024,0
8

R$ 0,00 R$ 0,00

200109 30107 06 181 1386 8698 R$ 
334.022,50 R$ 0,00 R$ 0,00

200109 301070612207502000 R$ 
346.550,31 R$ 0,00 R$ 0,00

Movime
ntação 
Externa

Concedido
s X X R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Recebidos X X R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fonte:

2.4.2. Execução Orçamentária da Despesa

2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários

2.4.2.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação
Quadro - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ

Modalidade de 
Contratação 

Despesa Liquidada Despesa Paga
Exercícios

2011 2010 2011 2010
Licitação

Convite R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tomada de Preços R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Concorrência R$ 3.220.024,08 R$ 0,00 R$ 3.220.024,08 R$ 0,00
Pregão R$ 2.099.096,11 R$ 3.414.343,86 R$ 1.898.605,42 R$ 3.153.900,94
Concurso R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Consulta R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Registro de preços R$ 3.961.810,63 R$ 723.391,54 R$ 2.254.875,52 R$ 572.025,67

Contratações Diretas
Dispensa R$ 671.209,03 R$ 591.149,08 R$ 601.589,67 R$ 82.150,29
Inexigibilidade R$ 112.112,55 R$ 177.958,86 R$ 88.971,19 R$ 100.512,93
Não se aplica

Regime de Execução 
Especial

Suprimento de Fundos R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 0,00
Pagamento de Pessoal

Pagamento em Folha R$ 193.877,02 R$ 119.150,48 R$ 193.877,02 R$ 119.150,48
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Diárias R$ 676.739,32 R$ 648.535,60 R$ 676.739,32 R$ 648.535,60

Outros R$ 280.584,73 R$ 58.006,76 R$ 280.584,73 R$ 54.025,56

2.4.2.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa
Quadro - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários 
da UJ

Grupos de Despesa

Despesa 
Empenhada

Despesa 
Liquidada

RP não 
processados Valores Pagos

Exercícios
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

1 – Despesas de Pessoal

3319008
R$ 

193.877,02
R$ 

119.150,48
R$ 

193.877,02
R$ 

119.150,48
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 

193.877,02
R$ 

119.150,48
2º elemento de despesa X X X X X X X X

3º elemento de despesa X X X X X X X X

Demais elementos do grupo X X X X
X X X X

2 – Juros e Encargos da 
Dívida

1º elemento de despesa X X X X X X X X

2º elemento de despesa X X X X X X X X

3º elemento de despesa X X X X X X X X

Demais elementos do grupo X X X X X X X X

3- Outras Despesas 
Correntes

339014
R$ 

675.057,82
R$ 

645.172,60
R$ 

675.057,82
R$ 

645.172,60
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 

675.057,82
R$ 

645.172,60

339030

R$ 
2.507.599,

98

R$ 
1.819.599,

22

R$ 
1.704.087,

54

R$ 
1.734.664,

99

R$ 
803.512,44

R$ 
84.934,23

R$ 
1.604.104,

27

R$ 
1.713.868,

49

339033
R$ 

59.630,34
R$ 

76.159,84
R$ 

57.080,80
R$ 

71.067,83
R$ 

2.549,54
R$ 

5.092,01
R$ 

57.080,80
R$ 

55.163,29

339036
R$ 

1.681,50
R$ 

3.363,00
R$ 

1.681,50
R$ 

3.363,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 

1.681,50
R$ 

3.363,00

339037

R$ 
1.244.035,

57
R$ 

982.509,77

R$ 
1.127.649,

57
R$ 

880.541,17

R$ 
116.386,00

R$ 
101.968,60

R$ 
1.127.649,

57

R$ 
880.541,17

339039

R$ 
1.949.007,

17

R$ 
1.786.731,

90

R$ 
1.801.888,

52

R$ 
1.556.907,

36

R$ 
147.118,65

R$ 
229.824,54

R$ 
1.796.669,

58

R$ 
1.551.245,

36
339047 R$ 731,20 R$ 0,00 R$ 731,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 731,20 R$ 0,00

339092
R$ 

360.880,87
R$ 

44.537,20
R$ 

360.880,87
R$ 

44.537,20
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 

360.880,87
R$ 

44.537,20

339093
R$ 

62.008,61
R$ 

31.147,12
R$ 

62.008,61
R$ 

31.147,12
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 

62.008,61
R$ 

31.147,12

339139
R$ 

23.053,78
R$ 

20.039,83
R$ 

3.188,85
R$ 

10.489,92
R$ 

19.864,93
R$ 

9.549,91
R$ 

3.188,85
R$ 

10.489,92

339192
R$ 

7.890,60
R$ 

2.125,90
R$ 

7.890,60
R$ 

1.275,54
R$ 0,00 R$ 850,36 R$ 

7.890,60
R$ 

1.275,54

2.4.2.1.3.  Despesas  de  capital  por  grupo  de  elemento  de  despesa  dos  créditos  
originários da UJ
Quadro - Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos originários 
da UJ

Pág. 322-366



5ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal                                                                            Relatório de Gestão
2011

Grupos de Despesa
Despesa 

Empenhada
Despesa 

Liquidada
RP não 

processados Valores Pagos
Exercícios

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
4 - Investimentos

449052
R$ 

910.274,9
3

R$ 
213.892,3

7

R$ 
104.722,1

8

R$ 
112.288,8

5

R$ 
805.552,7

5

R$ 
101.603,5

2

R$ 
104.722,1

8

R$ 
112.288,85

449051
R$ 

3.220.024,
08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 
3.220.024,

08

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3º elemento de despesa X X X X X X X X

Demais elementos do 
grupo X X X X

X X X X

5 - Inversões 
Financeiras

1º elemento de despesa X X X X X X X X

2º elemento de despesa X X X X X X X X

3º elemento de despesa X X X X X X X X

Demais elementos do 
grupo X X X X

X X X X

6 - Amortização da 
Dívida

1º elemento de despesa X X X X X X X X

2º elemento de despesa X X X X X X X X

3º elemento de despesa X X X X X X X X

Demais elementos do 
grupo X X X X

X X X X

2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos por Movimentação
2.4.2.2.1.  Despesas  por  Modalidade  de  Contratação  dos  créditos  recebidos  por  
movimentação
Quadro  -  Despesas  por  Modalidade  de  Contratação  dos  créditos  recebidos  por 
movimentação

Modalidade de 
Contratação 

Despesa Liquidada Despesa Paga
Exercícios

2011 2010 2011 2010
Licitação

Convite R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tomada de Preços R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Concorrência R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pregão R$ 155.031,52 R$ 2.325.761,12 R$ 155.029,52 R$ 61.812,75
Concurso R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Consulta R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Contratações Diretas
Dispensa R$ 0,00 R$ 2.813,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Inexigibilidade R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Não se aplica

Regime de Execução 
Especial R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Pagamento em Folha R$ 92.514,48 R$ 236.833,30 R$ 92.514,48 R$ 236.833,30
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Diárias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Outros

2.4.2.2.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos  
por movimentação
Quadro - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos  
por movimentação

Grupos de Despesa

Despesa 
Empenhada

Despesa 
Liquidada

RP não 
processados Valores Pagos

Exercícios
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

1 – Despesas de Pessoal
1º elemento de despesa X X X X

X X X X

2º elemento de despesa X X X X
X X X X

3º elemento de despesa X X X X
X X X X

Demais elementos do grupo X X X X
X X X X

2 – Juros e Encargos da 
Dívida

X X X X X X X X

1º elemento de despesa X X X X
X X X X

2º elemento de despesa X X X X
X X X X

3º elemento de despesa X X X X
X X X X

Demais elementos do grupo X X X X X X X X

3- Outras Despesas 
Correntes

339014
R$ 

92.514,48
R$ 

236.833,30
R$ 

92.514,48
R$ 

236.833,30
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 

92.514,48
R$ 

236.833,30

339030
R$ 

135.312,54
R$ 

100.000,00
R$ 

135.312,54
R$ 

26.986,76
R$ 0,00 R$ 

73.013,24
R$ 

135.312,54
R$ 

26.986,76

339033
R$ 

1.578,85
R$ 

8.992,49
R$ 

1.578,85
R$ 

3.796,74
R$ 0,00 R$ 

5.195,75
R$ 

1.578,85
R$ 

3.352,42

339039
R$ 

18.140,13
R$ 

44.513,88
R$ 

18.138,13
R$ 

20.393,57
R$ 2,00 R$ 

24.120,31
R$ 

18.138,13
R$ 

20.393,57

2.4.2.2.3.  Despesas  de  Capital  por  Grupo  e  Elemento  de  Despesa  dos  créditos  
recebidos por movimentação

QUADRO - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS 
RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO

Grupos de Despesa
Despesa 

Empenhada
Despesa 

Liquidada
RP não 

processados Valores Pagos
Exercícios

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
4 - Investimentos

449052 R$ 0,00

R$ 
2.175.067,

75 R$ 0,00

R$ 
1.022.080,

00

R$ 0,00 R$ 
1.152.987,

75

R$ 0,00 R$ 
11.080,00

2º elemento de despesa X X X X X X X X

3º elemento de despesa X X X X X X X X

Demais elementos do 
grupo X X X X

X X X X

5 - Inversões 
Financeiras X X X X X X X X

1º elemento de despesa X X X X X X X X

2º elemento de despesa X X X X X X X X
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3º elemento de despesa X X X X X X X X

Demais elementos do 
grupo X X X X

X X X X

6 - Amortização da 
Dívida X X X X X X X X

1º elemento de despesa X X X X X X X X

2º elemento de despesa X X X X X X X X

3º elemento de despesa X X X X X X X X

Demais elementos do 
grupo X X X X

X X X X

2.4.3. Indicadores Institucionais

2.4.3.1. Programa 0663

Para o Programa 0663 foram definidos como indicadores a Sensação de Segurança, 
verificada  a  partir  da  Taxa  de  Mortalidade  nas  Rodovias  Federais  e  da  Taxa  de  Variação  de 
Acidentes nas Rodovias Federais.

A Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais decorre da análise do número de mortes 
ocorridas em acidentes de trânsito nas rodovias federais no ano relativo à 10.000 veículos da frota 
nacional (efetividade), tendo como responsável pelo cálculo a Coordenação Geral de Operações.

No que tange a Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais, faz-se análise do 
número de acidentes ocorridos nas estradas federais no ano por 10.000 veículos da frota nacional 
(efetividade), sendo responsável pelo cálculo a Coordenação Geral de Operações.

A Sensação de Segurança resulta da verificação do percentual de pessoas que se sentem 
seguras  a  partir  do  levantamento  de  determinada  amostra  (efetividade),  mediante  pesquisa 
conduzida pela Coordenação Geral de Operações.

No âmbito da 5ª SRPRF/RJ , anualmente é emitida pela CGO/DPRF uma Instrução de 
Serviço que estabelece os Indicadores de Desempenho das Unidades Regionais, tais indicadores 
buscam atender o Programa 0663 (Segurança Pública nas Rodovias Federais) do Plano Plurianual 
(PPA 2008-2011), bem como o produto previsto para a Ação 2723 (Policiamento Ostensivo nas 
Rodovias  Federais)  do referido programa.  Desta  forma,  por  meio  da I.S.,  a  CGO atendendo o 
previsto, divide as metas de cada regional para que estas por meio de ações específicas busquem 
alcançá-las viabilizando assim o atingimento das metas propostas para aquele ano. No ano de 2010, 
especificamente,  a  Superintendência  Regional  da  PRF no Rio  de  Janeiro  não alcançou a  meta 
estabelecida para a Taxa de Variação de Acidentes, ou seja, a meta prevista era de 211,28 acidentes 
por 1.000.000 de veículos,e a Regional alcançou o resultado de 216,25 ou seja 97,79% do previsto, 
o que não distancia tanto vários fatores atentam contra esta luta diuturna da PRF em reduzir o 
número de acidentes,alguns internos outros externos. Internamente o baixo efetivo policial, o que 
dificulta trabalhos que demandam número de policiais. Externamente variação do trecho rodoviário 
como por exemplo,traçado da via (fato já comunicado aos órgãos responsáveis ANTT e DNIT), 
período de chuvas intensas, motoristas com pouca experiência em trafegar nas rodovias,  dentre 
outras. Porém cabe salientar que na Taxa de Mortalidade esta Regional superou a meta em 2,52%, 
com fiscalização específica de radares, etilômetros e de ultrapassagens. 

Por  fim,  também  observamos  o  resultado  positivo  quanto  aos  procedimentos  de 
fiscalização,  para  tanto  utilizávamos  a  Portaria  030,  já  enviada  ao  TCU,  além de  aumentar  a 
percepção de segurança, a Portaria traziam em seu bojo o contato direto com o cidadão, onde este 
além de ser fiscalizado também era orientado a participar com a PRF na redução dos acidentes de  
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trânsito.  A PRF está  atualmente  trabalhando  na  melhoria  da  metodologia  da  referida  Portaria, 
objetivando  otimizá-la  para  utilização  dos  policiais.  É  importante  também  salientar  que  para 
cumprimento  das  metas  a  PRF  tem  (mesmo  diante  do  baixo  efetivo)
buscado otimizar suas ações no combate à criminalidade e na luta contra os acidentes, para tanto
utiliza ferramentas disponíveis internamente, como por exemplo o SIGER que é uma sistema de
gerenciamento que após alimentado com dados de autuações bem como de acidentes, traduz estes 
em números e planilhas que otimizam os trabalhos para confecção do Cartão Programa, que traça 
diretrizes  para  que  diariamente  os  policiais  atuem  em  áreas  específicas.  Isto  traduz
a busca da PRF em alcançar suas metas.

         Por fim, quanto ao Índice de Percepção de Segurança, somente em 2008 (devido a restrições 
orçamentária), foi feita uma pesquisa com questionamentos aos usuários das Rodovias Federais 
incluindo  ciclistas,  pedestres,  condutores  de  veículos  (caminhões,  ônibus,  automóveis, 
motocicletas) com diversas faixas etárias. Naquele ano a meta era de 70% de satisfação, a PRF 
alcançou 77,5 o que para um primeiro teste foi considerado muito bom, porém como já informado 
não houve sequência neste trabalho face as restrições orçamentárias.

2.4.3.2. Programa 1386
Para  o  Programa  1386,  adota-se  como  indicador  o  Coeficiente  de  Adequação  das 

Instalações Físicas, com o qual se pretende medir percentual de unidades com estrutura física, de 
dados, de comunicações e de viaturas adequadas (eficácia).

No âmbito da 5ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal o índice 
de Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais passou a ser de 63,42.
               Devido as restrições orçamentárias o programa não atingiu a meta estabelecida de 76,67%, 
entretanto para o exercício de 2011 os projetos de reforma das bases operacionais estarão aptos a 
serem executados, juntamente com a renovação do parque de TI o que poderá reverter a tendência 
de não atingimento da meta  final  estabelecida  para  o PPA 2008-2011 de 80%. Entretanto será 
necessário o aporte de créditos suplementares para se alavancar os projetos previstos.

2.4.3.3. Programa 0750
Não há indicador.

3. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos3. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Quadro  - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos Quadro  - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
Identificação da Conta Contábil

CÓDIGO SIAFI Denominação
212111100 FORNECEDORES POR INSUF. DE CRÉDITOS/RECURSOS

Linha Detalhe

UG Credor (CNPJ/CPF) Saldo final em
31/12/2010

Movimento 
Devedor

Movimento 
Credor

Saldo Final em 
31/12/2011

200116  08480723000147            R$ 0,00              R$ 
32.292,00

            R$ 
32.292,00

            R$ 0,00

200116 47866934000174 R$ 0,00 R$ 186.765,45 R$ 186.765,45             R$ 0,00
Razões e Justificativas:
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3.1. Análise Crítica

4. Movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores4. Movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

4.1. Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores

Quadro - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores
Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 
acumulados

Pagamentos 
acumulados

Saldo a Pagar em 
31/12/2011

2010 R$ 1.053.807,36 R$ 5.662,00 R$ 1.048.145,36 R$ 0,00
2009 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 
acumulados

Pagamentos 
acumulados

Saldo a Pagar em 
31/12/2010

2010 R$ 1.789.140,22 R$ 49.509,41 R$ 1.605.919,03 R$ 133.711,78

2009 R$ 355.148,80 R$ 239.278,13 R$ 115.870,67 R$ 0,00

2008 R$ 964,37 R$ 964,37 R$ 0,00 R$ 0,00
Observações:

RP processados cancelados – contas 195240100 + 195240200 + 195240300 + 195240400
RP processados pagos – contas 295210201 + 295210202
RP processados a pagar – conta 295210101 + 295210102

RP não processados cancelados – contas 195140100 + 195140200
RP não processados pagos – contas 295110300
RP não processados a pagar – contas 295110100 + 295110200

4.2. Análise crítica

5. Recursos Humanos

5.1. Composição do quadro de servidores ativos
            

Quadro  -  Composição  do  Quadro  de  Recursos  Humanos  -  Situação  apurada  em 
31/12/11.
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Quadro 5.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 Quantidade

Tipologias dos Cargos
Lotação Ingressos 

no 
exercício

Egressos 
no 

exercício
Autoriza

da Efetiva

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 793 0 55
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0
1.2. Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 793 0 55

1.2.1.Servidores de carreira vinculada ao órgão 793 0 55
1.2.2.Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 0 0 0

1.2.3.Servidores de carreira em exercício 
provisório 0 0 0

1.2.4.Servidores requisitados de outros órgãos e 
esferas 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0
3. Total de Servidores (1+2) 793 0 55
Fonte:

5.1.1 Quadro situações que reduzem a força de trabalho da UJ – situação em 31/12/11

Quadro – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ 

Tipologias dos afastamentos

Quantidade de 
pessoas na 

situação em 31 
de dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 2
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0
1.2. Exercício de Função de Confiança 2
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 0

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 5
3.1. De oficio, no interesse da Administração 3
3.2. A pedido, a critério da Administração 2
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo

4. Licença remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em pessoa da família 
4.2. Capacitação 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 
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5.2. Serviço militar
5.3. Atividade política
5.4. Interesses particulares 
5.5. Mandato classista

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte:

5.1.1.1 Quadro detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da 
UJ                                  em 31/12/11.

                             

Quadro – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 
(Situação em 31 de dezembro)

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas

Lotação Ingressos 
no 

exercício

Egressos 
no 

exercício
Autorizad

a Efetiva
1. Cargos em comissão 1 1 0 0

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 1 1 0 0

1.2.1.Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 1 0 0
1.2.2.Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 0 0 0 0

1.2.3.Servidores de outros órgãos e esferas 0 0 0 0
1.2.4.Sem vínculo 0 0 0 0
1.2.5.Aposentados 0 0 0 0

2. Funções gratificadas 38 34 13 17
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 38 34 13 17
2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 0 0 0 0

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 0 0 0 0
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 39 35 13 17
Fonte:

5.1.1.1.1 Quadro demonstrativo do cumprimento por autoridades e servidores da UJ, 
da obrigação de entregar a DBR.

Quadro  – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação 
de entregar a DBR

Detentores de Cargos e 
Funções obrigados a 

entregar a DBR 

Situação em relação às 
exigências da Lei nº 

8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação 
de Entregar a DBR

Posse ou 
Início do 

exercício de 
Função ou 

Cargo

Final do 
exercício 

da Função 
ou Cargo

Final do 
exercício 

financeiro

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da 

Lei nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a 
DBR 0 0 1

Entregaram a DBR 0 0 1
Não cumpriram a 0 0 0
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obrigação

Cargos Eletivos

Obrigados a entregar a 
DBR 0 0 0

Entregaram a DBR 0 0 0
Não cumpriram a 
obrigação 0 0 0

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função 

de Confiança ou em 
comissão)

Obrigados a entregar a 
DBR 14 14 34

Entregaram a DBR 14 14 34
Não cumpriram a 
obrigação 0 0 0

Fonte:

5.1.2 Quadro de recursos humanos por faixa etária – situação apurada em 31/12/11.

Quadro - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação 

Quadro  – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 
anos

De 31 a 
40 anos

De 41 a 
50 anos

De 51 a 
60 anos

Acima 
de 60 
anos

1. Provimento de cargo efetivo 32 279 218 143 86
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0
1.2. Servidores de Carreira 32 279 218 143 86
1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0

2. Provimento de cargo em comissão 1 16 12 5 1
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 0
1 0 0 0

2.3. Funções gratificadas 1 15 12 5 1
3. Totais (1+2) 33 295 230 148 87
Fonte:

5.1.3 Quadro de recursos humanos por escolaridade – situação apurada em 31/12/2011.

Quadro – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 
31/12

Tipologias do Cargo Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de cargo efetivo 0 0 0 23 460 275 0 0 0
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Servidores de Carreira 0 0 0 23 460 275 0 0 0
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1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Provimento de cargo em comissão 0 0 0 0 5 25 4 1 0

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 0
0 0 0 0 0 1 0 0

2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 5 25 3 1 0
3. Totais (1+2) 0 0 0 23 465 300 4 1 0
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro 
grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-
Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não 
Classificada.

5.2. Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas

5.2.1 Quadro de servidores inativos – situação apurada em 31/12/2011

Quadro  - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de 
dezembro

Regime de proventos / Regime de 
aposentadoria 

Quantidade
De Servidores 

Aposentados até 
31/12

De Aposentadorias 
iniciadas no exercício 

de referência
1. Integral                624             44

1.1 Voluntária                568             44
1.2 Compulsória                    4               0
1.3 Invalidez Permanente                   52               0
1.4 Outras                    0              0

2. Proporcional                27            02
2.1 Voluntária                 13               0
2.2 Compulsória                   1              0
2.3 Invalidez Permanente                   13             02
2.4 Outras                    0               0  

3. Totais (1+2)                651              46
Fonte:

5.2.2 Quadro de instituidores de pensão – situação apurada em 31/12/2011
Quadro - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 

Quadro - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/11

Regime de proventos do servidor instituidor
Quantidade de Beneficiários de Pensão

Acumulada até 31/12 Iniciada no exercício 
de referência

1. Aposentado 238 15
1.1. Integral 15
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1.2. Proporcional 0
2. Em Atividade 47 02
3. Total (1+2) 285 17
Fonte:

5.3. Composição do quadro de Estagiários 

Quadro - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de 
escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 
exercício

(em R$ 1,00)
1º 

Trimestre
2º 

Trimestre
3º 

Trimestre
4º 

Trimestre
1. Nível superior 11 11 08 06 13.104,00

1.1 Área Fim 0 0 0 0 0
1.2 Área Meio 11 11 08 06 13.104,00

2. Nível Médio 37 73 81 85 56.028,00
2.1 Área Fim 0 0 0 0 0
2.2 Área Meio 37 73 81 85 56.028,00

3. Total (1+2) 48 84 89 91 69.132,00
Fonte:

5.4. Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2009, 2010 e 2011
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5.5. Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

5.5.1. Contratos de prestação de serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
Quadro - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
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Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante

Nome: 5ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
UG/Gestão: 200116 CNPJ: 00.394.494.0111-70

Informações sobre os contratos

Ano do 
contrato Área Natureza Identificação 

do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período contratual de execução 
das atividades contratadas

Início Fim
2010 L O 04/2010 02.182.621.0001-69 29/04/2010 28/04/2012
2010 V O 05/2010 03.372.304.0001-78 01/06/2010 31/05/2012

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte:
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5.5.2. Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Quadro  - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
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Quadro A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante

Nome: 5ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
UG/Gestão: 200116 CNPJ: 00.394.494.0111-70

Informações sobre os contratos

Ano do 
contrato Área Natureza Identificação 

do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período contratual de execução 
das atividades contratadas

Início Fim
2010 1 e 6 O 04/2010 02.182.621.0001-69 29/04/2010 28/04/2012
2010 3 O 05/2010 03.372.304.0001-78 01/06/2010 31/05/2012
2011 5, 7 e 

14 O 02/2011 10.243.854.0001-52 11/04/2011 10/04/2012
Observações:

LEGENDA
Área:

1. Conservação e Limpeza;
2. Segurança;
3. Vigilância;
4. Transportes;
5. Informática;
6. Copeiragem;
7. Recepção;
8. Reprografia;
9. Telecomunicações;
10. Manutenção de bens móveis
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
14. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte:
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5.5.3. Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com 
locação de mão de obra

QUADRO - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Identificação do 
Contrato Área Qtd Unidade Administrativa

002/2010 1 20 Sede – 5ª SRPRF/RJ
005/2009 + 1º TA 6 Sede – 5ª SRPRF/RJ

7 36 Sede – 5ª SRPRF/RJ
8 8 Sede – 5ª SRPRF/RJ

LEGENDA
Área:
1.Apoio Administrativo Técnico e Operacional
2.Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.Serviços de Copa e Cozinha
4.Manutenção e conservação de Bens Móveis
5.Serviços de Brigada de Incêndio
6.Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
7.Higiene e Limpeza
8.Vigilância Ostensiva
9.Outras
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5.6.3. Rotatividade (turnover)

Não há indicadores.

5.6.4. Disciplina

QUADRO COMPARATIVO

2009 2010 2011 

Processos Pendentes 2430              85              272
Processos novos 
(autuações)

1278             135             81

Instaurados 802             120             83
Encerrados (instaurados ou 
não)

1712             452             164

Absolvições              60              125
Advertências 48              10              13
Suspensões 89                3                8
Demissões/ Cassações de 
Aposentadoria

42               5               13/4

Servidores Afastados -               0               15
Notas de culpa 1               0               0
Encontros de Corregedoria 1               1               2
Operações de Corregedoria 10              35              8
Prisões de servidores 25               8               9
Prisões por corrupção ativa  Não contabilizado               4               3
Curso de PAD 88 servidores                0                0
Curso de Investigação 
Correicional

Não realizado (falta de 
verba)

              1               1

Orçamento R$1.800.000,00 R$ 92.556,42 R$ 34.843,68

FONTE: Corregedoria-Geral do DPRF.  2009 dados do DPRF. 2010 e 2011 dados da 5ª SRPRF/RJ. 

        Análise Crítica:
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5.6.5. Desempenho funcional

Não há indicadores.

5.6.6. Níveis salariais

Policial Rodoviário Federal

Nível Superior - 1/Jul/10

Classe Padrão Subsídio (R$) Subsídio Aposentado (R$)

Inspetor
III 10.544,14 10.544,14

II 10.237,03 10.237,03

I 9.938,87 9.938,87

Agente Especial

VI 9.376,29 9.376,29

V 9.103,19 9.103,19

IV 8.838,05 8.838,05

III 8.580,63 8.580,63

II 8.330,71 8.330,71

I 8.088,07 8.088,07

Agente Operacional

VI 7.443,29 7.443,29

V 7.369,60 7.369,60

IV 7.296,63 7.296,63

III 7.224,39 7.224,39

II 7.152,86 7.152,86

I 7.082,04 7.082,04

Agente I 5.804,95 5.804,95

Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal
(Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia rodoviária Federal)

Nível Auxiliar - Junho de 2009

Clas
se

Pa
drã
o

Vencim
ento 

Básico

GEA
APRF

CDATPRF ATIVO (R$) Total (R$) DGATP
RF

Aposentado 
Total

(em R$)

GDATP
RF
R$ 

(ponto)

Pontos 
Ativos
Art.15

8

Valor 
Aposen
tados 
(R$)80 pts 100 

pts
80 pts 100 pts 50 pts 50 pts

A B C D E=(A+B+C) F=(A+B+D) G H=(A+B+G)

III 1660,84 140,00 318,40 398,00 2.119,24 2.189,84 199,00 1.999,84 3,9800 80 199,00

Espe
cial

II 1657,64 139,00 315,56 394,45 2.112,20 2.191,09 197,23 1.993,87 3,9445 80 197,23

I 1654,45 138,00 312,74 390,93 2.105,19 2.183,38 195,47 1.987,92 3,9093 80 195,47
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5.6.7. Demandas trabalhistas

Não há indicadores.

6. Transferências6. Transferências

6.1. Transferências efetuadas no exercício
                   Não há necessidade de preenchimento, tendo em vista a regional não ter assinado 
nenhum Convênio oneroso, Contrato de Repasse, Termo de Cooperação ou Termo de Compromisso 
nos anos de 2009, 2010 ou 2011.

6.1.1. Relação dos instrumentos de transferências

QUADRO – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO 
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CNPJ:00.394.494/0111-70 UG/GESTÃO 200116/00001
Informações sobre as transferências

Modalidade Nº do 
instrument
o

Beneficiário
Valores pactuados Valores repassados Vigência

Global Contrapartid
a

No 
exercício

Acumulado 
até exercício Início Fim

Sit.

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Modalidade:
1 - Convênio 
2 - Contrato de Repasse
3 - Termo de Parceria

Situação da Transferência:
1 - Adimplente
2 - Inadimplente
3 - Inadimplência Suspensa 
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4 - Termo de Cooperação
5 - Termo de Compromisso 

4 - Concluído 
5 - Excluído
6 - Rescindido 
7 - Arquivado

6.1.2.  Quantidade  de  instrumentos  de  transferências  celebrados  e  valores  repassados  nos  três 
últimos exercícios

Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CNPJ:00.394.494/0111-70 UG/GESTÃO 200116/00001

Modalidade
Quantidade de instrumentos 
celebrados em cada exercício

Valores repassados em cada 
exercício (Valores em R$ 1,00)

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Convênio - - - - - -
Contrato de Repasse - - - - - -
Termo de Parceria - - - - - -
Termo de Cooperação - - - - - -
Termo de Compromisso - - - - - -
Totais - - - - - -

6.1.3. Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 
2011 e seguintes

QUADRO  – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO 
EM 2011 E EXERCÍCIOS SEGUINTES

Unidade Concedente ou Contratante
Nome:5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CNPJ:00.394.494/0111-70 UG/GESTÃO: 200116/00001

Modalidade
Qtd. De 
insstrumentos com 
vigência em 2011 e 
seguintes

Valores (R$ 1,00)

Contratados Repassados 
até 2010

Previstos 
para 2011

% do Valor global 
repassado até o 
final do exercício 
de 2010

Convênio - - - - -
Contrato de Repasse - - - - -
Termo de Parceria - - - - -
Termo de Cooperação - - - - -
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Termo de Compromisso - - - - -
Totais - - - - -

6.1.4. Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse.

QUADRO  – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS 
CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO E DE CONTRATOS DE 

REPASSE.

Unidade Concedente
Nome: 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0111-70 UG/GESTÃO: 200116/00001
Exercício da 
prestação de 
contas

Quantitativos de montantes repassados Instrumentos (Quantidade e 
Montante Repassado)

2010

Ainda no prazo 
de prestação de 
contas

Quantidade             -             -
Montante Repassado             -             -

Com prazo de 
prestação de 
contas vencido

Contas 
prestadas

Quantidade             -             -
Montante 
Repassado 
(R$)

            -             -

Contas NÃO 
prestadas

Quantidade             -             -
Montante 
Repassado 
(R$)

            -              -

2009

Contas prestadas
Quantidade             -              -
Montante 
Repassado 
(R$)

            -              -

Contas NÃO prestadas
Quantidade             -              -
Montante 
Repassado 
(R$)

            -              -

2008

Contas prestadas
Quantidade             -               -
Montante 
Repassado 
(R$)

             -               -

Contas NÃO prestadas
Quantidade              -              -
Montante 
Repassado 
(R$)

             -              -
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Anteriores a 
2008

Contas prestadas
Quantidade              -              -
Montante 
Repassado 
(R$)

             -               -

Contas NÃO prestadas
Quantidade              -              -
Montante 
Repassado 
(R$)

             -              -

6.1.5. Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse.

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CNPJ: 00.394.494/0111-70 UG/GESTÃO: 200116/00001
Exercício da 
prestação de 
contas

Quantitativos e montantes repassados
Instrumentos
Convênios Contratos de 

Repasse

2010

Quantidade de Contas prestadas             -            -
Com prazo de 
análise ainda 
não vencido

Quantidade             -            -
Montante repassado (R$)             -            -

Com prazo de 
análise vencido

Contas 
analisadas

Quantidade 
aprovada

           -            -

Quantidade 
reprovada

           -            -

Quantidade de 
TCE

           -            -

Contas NÃO 
analisadas

Quantidade            -            -
Montante 
repassado (R$)

           -            -

2009

Quantidade de contas prestadas            -             -

Contas 
analisadas

Quantidade aprovada            -              -
Quantidade reprovada            -              -
Quantidade de TCE            -              -

Contas NÃO 
analisadas

Quantidade             -              -
Montante repassado (R$)             -             -

Quantidade de contas prestadas             -              -

2008

Contas 
analisadas

Quantidade aprovada             -              -
Quantidade reprovada             -              -
Quantidade de TCE             -              -

Contas NÃO 
analisadas

Quantidade             -              -
Montante repassado (R$)             -              -

347



Exercícios 
anteriores a 
2008

Contas NÃO 
analisadas

Quantidade             -              -
Montante repassado             -              -

7. Funcionamento do sistema de controle interno

7.1 Estrutura de controles internos da UJ

QUADRO – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. Os  altos  dirigentes  da  UJ  percebem  os  controles  internos  como 

essenciais  à  consecução  dos  objetivos  da  unidade  e  dão  suporte 
adequado ao seu funcionamento.

  X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos 
por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura 
da unidade. 

  X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos  e  as  instruções  operacionais  são padronizados e 

estão postos em documentos formais.
X

6. Há  mecanismos  que  garantem  ou  incentivam  a  participação  dos 
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na 
elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código 
de ética ou conduta.

X

7. As  delegações  de  autoridade  e  competência  são  acompanhadas  de 
definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência 
da UJ.

X

9. Os  controles  internos  adotados  contribuem para  a  consecução  dos 
resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos 

objetivos e metas da unidade.
X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou 
externa)  envolvidos  nos  seus  processos  estratégicos,  bem  como  a 
identificação  da  probabilidade  de  ocorrência  desses  riscos  e  a 
consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de 
informações  e  de  conformidade  que  podem  ser  assumidos  pelos 
diversos níveis da gestão. 

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar X
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mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações 
nos ambientes interno e externo.

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a 
serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações 
úteis à tomada de decisão.

X

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 
sindicância  para  apurar  responsabilidades  e  exigir  eventuais 
ressarcimentos. 

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 
inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. 

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, 

para  diminuir  os  riscos  e  alcançar  os  objetivos  da  UJ,  claramente 
estabelecidas.

X

20.  As  atividades  de  controle  adotadas  pela  UJ  são  apropriadas  e 
funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21.  As  atividades  de  controle  adotadas  pela  UJ  possuem  custo 
apropriado  ao  nível  de  benefícios  que  possam  derivar  de  sua 
aplicação.

X

22.  As  atividades  de  controle  adotadas  pela  UJ  são  abrangentes  e 
razoáveis  e  estão  diretamente  relacionados  com  os  objetivos  de 
controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23.  A  informação  relevante  para  UJ  é  devidamente  identificada, 

documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas 
adequadas.

X

24.  As  informações  consideradas  relevantes  pela  UJ  são  dotadas  de 
qualidade  suficiente  para  permitir  ao  gestor  tomar  as  decisões 
apropriadas.

X

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa 
e acessível.

X

26.  A Informação  divulgada  internamente  atende  às  expectativas  dos 
diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das 
responsabilidades de forma eficaz.

X

27.  A  comunicação  das  informações  perpassa  todos  os  níveis 
hierárquicos  da  UJ,  em  todas  as  direções,  por  todos  os  seus 
componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado 

para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado 
e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria 
de seu desempenho.

X

Considerações gerais: Essa UJ não possui um Sistema de Controle Interno. Tal controle somente 
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encontra-se estruturado no âmbito do Ministério da Justiça, Unidade a qual esta UJ é subordinada.
Inobstante,  foi  criado  o  Grupo  de  Acompanhamento  de  Auditoria  e  Fiscalização  que  tem 
acompanhado  as  demandas  oriundas  do  TCU  e  CGU,  ainda  que  de  forma  incipiente  e  não 
concentrada. 
Cabe ressaltar que a alta Administração deste DPRF tem se envidado esforços no sentido de dotar a 
Instituição de uma área de assessoramento de controle interno, conforme Projeto de reestruturação 
do DPRF processo atualmente sob análise da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e posterior encaminhamento à Casa Civil.
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LEGENDA
Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente 
não aplicado no contexto da UJ.
(2)  Parcialmente  inválida:  Significa  que  o  fundamento  descrito  na  afirmativa  é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra:  Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento 
descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente 
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente 
aplicado no contexto da UJ.

7.2. Declaração  da  área  responsável  atestando  as  informações  referentes  a 
contratos e convênios.
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8. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
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Quadro - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em 
suas licitações que levem em consideração os processos de extração 
ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios 

de sustentabilidade ambiental foram aplicados?

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os 
produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com 
menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo 
reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se 
preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como 
por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 
limpeza biodegradáveis).

X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido 
considerada a existência de certificação ambiental por parte das 
empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério 
avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual 

certificação ambiental tem sido considerada nesses 
procedimentos?

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que 
colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: 
torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto 

da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e 
energia?

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados 
(ex: papel reciclado).
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os 

produtos adquiridos?

X

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores 
mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis 
alternativos.
• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério 

específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório?

X

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis 
de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa 

preferência tem sido manifestada nos procedimentos 
licitatórios?

X

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos 
de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.

X

10.Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e 
serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia 
da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do 
consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 
que reduzam o impacto ambiental.

X

11.Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis 
descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 
5.940/2006.

X

12.Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os 
servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se 

X
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procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações 
oficiais, etc.)?

13.Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de 
conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e 
preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
• Se houver concordância com a afirmação acima, como se 

procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações 
oficiais, etc.)?

X

Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento 
descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento 
descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto 
da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção 
de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento 
descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto 
da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito 
na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

9. Gestão do patrimônio imobiliário
9.1. Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

9.1.1.  Distribuição  Espacial  dos  Bens  Imóveis  de  Uso  Especial  de  propriedade  da 
União.
Não houve alteração  no status  dos  imóveis  sob  responsabilidade  da  5ª  SRPRF/RJ. 

Estão sendo realizadas diligências nas áreas dos prédios ,  a fim de que sejam realizados os 
levantamentos necessários para viabilizar a atualização dos campos “estado de conservação”, 
“valor do imóvel” e despesa com manutenção”.

Foram apuradas informações  de que o quadro “regime” será atualizado pela própria 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU), pois ainda constam como imóveis na modalidade 
“entrega”, via administração federal indireta, o regime correto seria a cessão para uso especial 
de bens da União, pois trata-se de órgão da administração direta.

9.1.2. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial locados de terceiros
Inexiste tal situação.
9.1.3. Discriminação dos bens imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade 
da UJ

Quadro  –  Discriminação  dos  Bens  Imóveis  de  Propriedade  da  União  sob 
responsabilidade da UJ
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Fonte: Núcleo de Patrimônio e Material/5ª SRPRF.

10. Gestão de Tecnologia da Informação (TI)10. Gestão de Tecnologia da Informação (TI)
Quadro – Gestão de TI da UJQuadro – Gestão de TI da UJ
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Quesitos a serem avaliados Avaliação

1 2 3 4 5
Planejamento X

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o 
planejamento da UJ como um todo.

X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e 

investimentos de TI para a UJ.
X

Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de 

TI.
8

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do 
Órgão/Entidade.

X

Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, 

para lidar estrategicamente com segurança da informação.
X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que 
tenha sido instituída mediante documento específico.

X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são 

compatíveis com as necessidades da UJ.
X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue 
metodologia definida.

X

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções 
de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.

X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de 
serviço.

X

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI 

em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ.
75%

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são 
explicitados os benefícios da contratação em termos de 

resultado para UJ e não somente em termos de TI.

X

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou 
possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços 

de TI.

X

15.  Há  transferência  de  conhecimento  para  servidores  do 
Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados?

X

Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é 
integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é 
parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua 
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção 
de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é 
parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua 
maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é 
integralmente aplicada ao contexto da UJ.
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          Inexiste tal situação no âmbito da UJ.

11. Renúncias Tributárias11. Renúncias Tributárias

Inexiste tal situação no âmbito da UJ.

12. Deliberações dos Órgãos de Controle – DPRF
Inexiste tal situação no âmbito da UJ.

12.1. Deliberações do TCU atendidas no exercício
Inexiste tal situação no âmbito da UJ.

QUADRO - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

12.2. Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício
Inexiste tal situação no âmbito da UJ.

QUADRO - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDI-
MENTO NO EXERCÍCIO

12.3. Recomendações do OCI atendidas no exercício
Inexiste tal situação no âmbito da UJ.

QUADRO - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

B – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

      A  recomendação da CGU, no relatório de gestão de 2010 da 5ª SRPRF/RJ, foi em relação ao  
status de alguns imóveis (Postos de fiscalização da PRF) no sistema SPIUNET, por se encontrarem 
com valores defasados. A regional nomeou o agente de infraestrutura para que atuasse junto às 
prefeituras  onde  se  localizam os  referidos  imóveis  com o  objetivo  de  efetuar  as  atualizações, 
procedimento este em andamento.

      1 - Declaração do contador responsável.

      Quadro - Declaração do Contador com ressalva.
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O  bservações:   Portaria nº 108/2010/TCU.
1. O item 7, declaração do responsável referente a convênios e contratos, encontra-se no 
item 7.2, págs. 351 a 353. 
2. O item 8, obrigação prevista na Lei nº 8.730/93 para a entrega das declarações de bens e 
rendas,  está localizado no item 5.1.1.1.1, pág. 329.
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