
                        

DEPARTAMENTO  ESTADUAL   DE  TRÂNSITO  -  DETRAN/PI
MAPA  DE  MULTAS  REGISTRADOS   EM TERESINA, PELO O BPTRAN

NO  EXERCÍCIO DE 2005

                                                GRAVÍSSIMA TOTAL
Conduzir veículo n/ registrado ou devidamente  licenciado 2.835
Dirigir  veículo  sem possuir C.N.H. ou  permissão para dirigir 1.110
Dirigir  veículo    com C.N.H.   vencida  há mais de 30 dias 478
Conduzir moto sem capacete ou acessório de segurança 306
Conduzir veículo sem qualquer uma das placas  137
Conduzir veículo com qualquer elemento de identificação violado 96
Conduzir moto com passageiro sem capacete ou aces. de segurança 59
Dirigir veículo com C.N.H.ou permissão p/ dirigir de categoria diferente 58
Dirigir veículo sob influência do álcool ou qualquer subs. entorpecente 52
Transpor sem autorização, bloqueio viário policial 49
Demonstrar manobra perigosa, arrancada brusca na via pública 36
Conduzir veículo com uma das placas não legível ou não visível 20
Entregar a direção do veículo a pessoa que n/ possui C.N.H. 8
Recusar entregar documento p/ averiguação mediante recibo 6
Deixar de prestar socorro à vítima 3
Transitar c/ o veic. em calçadas ciclovias, ciclo faixa e canteiro 3
Avançar sinal vermelho ou de parada obrigatória 3
Transportar criança em desacordo com CTB 2
Conduzir moto transportando crianças menor de 7 anos 2
Transitar na contra mão de direção em via de sentido único 2
Conduzir motocicleta com faróis apagados 2
Dirigir veículo com C.N.H. ou permissão cassada ou suspensa 2
Permitir posse de veíc. a pessoa q/ não possui C.N.H. 1
DIrigir veíc. s/ lente/ apar. audição prótese adap. Ao veíc        1 
Fazer retorno em local proibido sinalização 1
Fazer retorno com prejuízo de livre circulação 1
TOTAL 5.273
                                                     GRAVE
Deixar de Efetuar o registro do veículo em 30 dias. 373
Desobedecer as ordens da autoridade de trânsito  ou agente 80
Conduzir veículo sem equipamento obrigatório ineficiente/inoperante 29
Conduzir veículo com cor ou característica alterada 19
Conduzir veículo com vidros/ película/pintura painel de cor 18
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Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança 5
Conduzir veículo com equipamento em desacordo com o CONTRAN 3
Conduzir veículo c/ equipamento de iluminação/ sinalização alterada 2
Transitar em marcha ré exceto para pequenas manobras 1
Estacionar local/hora/ parada proibida /sinalização 0
Transitar na contramão em  vias de duplo sentido 1
TOTAL 531
                                                   MÉDIA
Dirigir veículo utilizando aparelho celular 35
Portar veículo placas de ident. em des. c/Contran 23
Dirigir veículo com calçado inadequado 11
Transitar com o veículo com lotação excedente 2
Usar veículo p/ arremessar detritos em p/ veiculo 2
Estacionar veículo impedindo a movimentação de outros 1
Estacionar em parada de coletivo de via sinalizada  10 metros do ponto 1
Usar aparelho de alarme em desacordo com o CONTRAN 1
TOTAL 76

                                                LEVE

Conduzir veículo sem possui documentos de porte obrigatória 1.049
Dirigir sem atenção e cuidados indispensáveis á seg. do trânsito 37
TOTAL 1.086
Total Geral 6.966
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