
Como fiscalizar 
 
 
 

  Órgão Site Canal para Solicitação Observação 
 

Belo Horizonte (MG) 

BH Trans – Empresa de 
transporte e trânsito de 
Belo Horizonte – 
Prefeitura de Belo 
Horizonte 

http://www.bhtrans.pbh.
gov.br/portal/page/portal
/portalpublico 

Cadastro no site informando problema e 
logradouro 
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/po
rtal/portalpublicodl/funcionalidade/faleconosco
/sinalizacao 

  

 

Brasília (DF) 
Secretaria de Estado de 
Transporte do Distrito 
Federal 

http://www.st.df.gov.br/ 

Secretaria do Estado de Transportes do Distrito 
Federal - STDF 
Anexo do Palácio do Buriti - 15º andar - CEP: 
70.075-900 
Telefone: (61) 3441-3466 | E-mail 
ouvidoria.st@st.df.gov.br 

Por telefone, pessoalmente ou por 
e-mail 

 

Cuiabá (MT) Secretaria de Transito e 
Transporte Urbano 

Ouvidoria Geral: 
http://www.cuiaba.mt.go
v.br/ouvidoria/faca-sua-
denuncia/ 

 Telefone da secretaria de trânsito (65) 3315-
4200 

Reclamação via formulário na 
página da ouvidoria ou contato 
telefônico diretamente na 
secretaria de transportes 

 

Curitiba (PR) Secretaria Municipal de 
Trânsito 

http://setran.curitiba.pr.g
ov.br/  
http://setran.curitiba.pr.g
ov.br/utilidades/servico/2
5 

As solicitações quanto à sinalização viária 
horizontal, vertical, implantação de redutor de 
velocidade, alteração de sentido de circulação e 
definição de via preferencial podem ser feitas 
através do Protocolo Geral da Secretaria 
Municipal de Trânsito na Rua Benjamin 
Constant, 157 em dias úteis, das 8:30h às 17h, 
ou pela Central 156. 

Documentos necessários:  Na 
SETRAN ( Protocolo Geral): 
solicitação escrita com indicação 
precisa do local para onde está 
sendo solicitado o serviço.  
Telefone: Central 156 

 

Fortaleza (CE) 
Autarquia Municipal de 
Trânsito, Serviços 
Públicos e Cidadania 

http://www.fortaleza.ce.
gov.br/amc 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/amc/dieng 
Ouvidoria - Reclamações, elogios e 
esclarecimentos gerais: 
(85) 3246-0930, das 8 às 12h e 14 às 18h, dias 
úteis 

Também pode ser feito cadastro no 
site informando o logradouro e a 
ocorrência 

 

 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublicodl/funcionalidade/faleconosco/sinalizacao
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublicodl/funcionalidade/faleconosco/sinalizacao
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublicodl/funcionalidade/faleconosco/sinalizacao
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublicodl/funcionalidade/faleconosco/sinalizacao
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublicodl/funcionalidade/faleconosco/sinalizacao
mailto:ouvidoria.st@st.df.gov.br
mailto:ouvidoria.st@st.df.gov.br
mailto:ouvidoria.st@st.df.gov.br
mailto:ouvidoria.st@st.df.gov.br
mailto:ouvidoria.st@st.df.gov.br
mailto:ouvidoria.st@st.df.gov.br
http://www.cuiaba.mt.gov.br/ouvidoria/faca-sua-denuncia/
http://www.cuiaba.mt.gov.br/ouvidoria/faca-sua-denuncia/
http://www.cuiaba.mt.gov.br/ouvidoria/faca-sua-denuncia/
http://www.cuiaba.mt.gov.br/ouvidoria/faca-sua-denuncia/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/amc
http://www.fortaleza.ce.gov.br/amc
http://www.fortaleza.ce.gov.br/amc/dieng
http://www.fortaleza.ce.gov.br/amc/dieng
http://www.fortaleza.ce.gov.br/amc/dieng
http://www.fortaleza.ce.gov.br/amc/dieng
http://www.fortaleza.ce.gov.br/amc/dieng


Manaus (AM) 
Manaustrans - Instituto 
Municipal de Engenharia 
e Fiscalização do Trânsito  

http://transito.manaus.a
m.gov.br/ 

Contato através de formulário fale conosco – 
http://transito.manaus.am.gov.br/fale-
conosco/, por e-mail, correspondência ou 
telefone Avenida Tefé, 850 – bairro Japiim I CEP: 
69078-000 
Telefone: 0800 092 1199 
atendimento.manaustrans@pmm.am.gov.br 

Por e-mail, carta, telefone ou 
formulário: 
http://www.detran.am.gov.br/inde
x.php?area=contato 

Natal (RN) Secretaria de Meio 
Ambiente e urbanismo 

https://www.natal.rn.gov
.br/semurb/paginas/ctd-
101.html 

Horário de Atendimento da Ouvidoria: de 
Segunda a Sexta das 08:00 as 14:00, exceto 
feriados. 
E-mail : ouvidoria@natal.rn.gov.br 
Telefone : 3232-6748 e 3232-6389  

Por e-mail ou telefone 

 

Porto Alegre (RS) 
Empresa Pública de 
Transporte e Circulação 
(EPTC) 

http://www2.portoalegre
.rs.gov.br/eptc/ 

Por telefone, disque o numero 156 e tecle a 
opção 1; pela internet clique no link e preencha 
formulário – 
http://www.eptc.com.br/eptc_118/reclamacoes
.asp; Para reclamações referentes a trânsito e 
transporte, protocole o seu pedido no 
Atendimento ao Cidadão da EPTC, Av. Erico 
Verissimo, 100, de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h.  

Por telefone, internet ou 
pessoalmente 

 

Recife (PE) Secretaria de Mobilidade 
e Controle Urbano 

http://www2.recife.pe.go
v.br/secretarias-e-
orgaos/secretarias/mobili
dade-e-controle-urbano/ 

Preencher o formulário disponível no site e 
depois entrar em contato com a secretaria. 
Endereço: 12º andar – Prefeitura do RecifeAv. 
Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife / PE 
CEP:  50030-903Fone: (81) 3355.8123 

  

 

Rio de Janeiro (RJ) Secretaria Municipal de 
Transportes 

http://www.rio.rj.gov.br/
web/smtr/cet-rio 

Não há contato direto com a secretaria, é 
necessário fazer a reclmação diretamente na 
ouvidoria - 
http://www21.rio.rj.gov.br/siso/internet/frmcad
astro.cfm;jsessionid=04458B65E2DFF3A1370245
4BC8CB2F9E.liferay-inst3 

  

 
Salvador (BA) Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Transporte 

http://www.desenvolvim
entourbano.salvador.ba.g
ov.br/ 

Rua Agnelo de Brito, 201 - Federação CEP: 
40.245-210 | Telefone: 2105-2900/2902 

Contato pessoalmente ou pelo 
telefone da secretaria 

 
São Paulo (SP) 

Companhia de 
Engenharia de Tráfego 
(CET) 

http://www.cetsp.com.br
/cet.aspx 

Por meio de formulário online no link 
http://cetsp1.cetsp.com.br/falecomsac/index.ht
m ou por telefone, no serviço 1188 
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