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1 OBJETIVO

Visa a presente norma, atribuir  pontuação no âmbito  do Parque Tecnológico Itaipu

Brasil  –  PTI-BR  sobre  veículos  com  irregularidades  de  trânsito,  com  base  na  DET

GB/GP/076/2007.

2 GLOSSÁRIO

ASE.CD

Sigla da área Assessoria de Segurança Empresarial ligada

ao Conselho Diretor da Fundação Parque Tecnológico Itaipu

–  Brasil,  que  tem por  objetivo  proporcionar  um ambiente

seguro aos habitantes do PTI, através de controle de acesso

e da monitoração via CFTV, com ações de pronta resposta.

SE.AD-IB Sigla da área Segurança Empresarial da Itaipu Binacional

DET GB/GP/076/2007

Determinação da Itaipu Binacional que aprova as Normas e

Procedimentos de Acesso e Circulação de Pessoas e Bens

no  Parque  Tecnológico  Itaipu  (PTI)  em  complemento  às

normas de acesso às instalações da ITAIPU definidas pela

RDE-221/02, e à instalação da ESEPTI.

3 DA APLICAÇÃO DA NORMA

Art. 1º. Todo veículo com irregularidades de trânsito na área do Parque Tecnológico Itaipu

Brasil (PTI-BR) terá fixado em seu para-brisa, seguro pela palheta do próprio limpador de

para-brisas, um Aviso de Irregularidade de trânsito conforme modelo da Figura 1;

Art.  2º. Todo veículo surpreendido com irregularidades pela Assessoria de Segurança

Empresarial  da  FPTI-BR ou  simplesmente  ASE.CD,  no  momento  da  fiscalização  dos

espaços viários do PTI-BR e que for adotado o que prescreve o Art. 1º desta norma, este

será fotografado de forma a identificar o modelo, cor, placa e local da irregularidade. Esta
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foto será incluída a uma base de dados sob governança da ASE.CD.

Art. 3º. Quando o veículo/condutor com irregularidades de trânsito atingir 3 (três) vezes o

recebimento do Aviso de Irregularidade no período de 1 (um) ano,  seu condutor será

informado  por  documentação  escrita  ou  mensagem  eletrônica  sobre  as  pontuações

(Figura 4), que será transformado automaticamente em uma advertência conforme Item

8.2.1 da referida DET GB/GP/076/2007.

“8.2.1  Primeira  infração:  advertência  via  notificação  de  trânsito  da  SE.AD.”  -  DET

GB/GP/076/2007.

Art. 4º. Havendo a continuidade de reincidências constantes no Art. 3º desta norma e sua

pontuação novamente atingir a 3 (três) novos Avisos, ao condutor será aplicado o que

prescreve no item 8.2.2 da referida DET GB/GP/076/2007.

“8.2.2 Segunda infração: suspensão do passe do veículo e proibição de dirigir na área da

UHI, por 6 meses.” - DET GB/GP/076/2007.

Art. 5º. No caso especifico de alunos, quando o veículo/condutor atingir o constante do

Art.  3º  aplica-se  imediatamente  o  que  prescreve  o  item  8.2.5  da  referida   DET

GB/GP/076/2007.

“8.2.5 Em caso específico de alunos, aplica-se a suspensão do passe do veículo e a

proibição de dirigir na área da UHI, por 6 meses, a partir da primeira infração.” - DET

GB/GP/076/2007.

Art. 6º. Para os casos dos Arts. 3º, 4º e 5º acima, será informado por documentação

escrita  ou  mensagem eletrônica  à  ASE.CD,  para  guarda e  controle  de  pontuação de

infrações de trânsito explicitada na DET GB/GP/076/2007.

Art. 7º. Por ocasião do condutor infrator receber a documentação escrita ou mensagem

eletrônica referente a pontuação constante na DET GB/GP/076/2007, caso deseje, terá o

prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  para  apresentar  defesa  prévia,  que  deverá  ser

encaminhada à Assessoria de Segurança Empresarial – ASE.CD para análise e posterior

resposta.

Art. 8º.  Caso o condutor infrator possuir mais de um tipo de passe de veículo e estes
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forem de sua utilização apenas, todos deverão ser entregues na ASE.CD.

Art. 9º. Em se tratando de trânsito compartilhado, o passe de veículo não será retido, mas

caberá ao seu condutor infrator a imputação das penalidades previstas nesta norma e na

DET GB/GP/076/2007.

Art. 10º. Passada as 72 (setenta e duas) horas do envio e recebimento da documentação

escrita  ou  mensagem  eletrônica  emitida  e  o  condutor  infrator  não  encaminhar  o(s)

passe(s)  de  trânsito  a  ASE.CD,  será  imediatamente  encaminhado  à  Segurança

Empresarial Itaipu Binacional – SE.AD-IB um pedido de retenção dos referidos passes na

Barreira de Controle.

Art. 11º. A Assessoria de Segurança Empresarial (ASE.CD) manterá em base de dados

informatizado todas as ocorrências e suas respectivas fotos explicitadas nesta norma,

para controle, acompanhamento, encaminhamento e soluções que o caso requeira.

Art.  12º.  Caberá  a  Assessoria  de  Segurança  Empresarial  da  FPTI-BR  (ASE.CD),  a

fiscalização de trânsito,  orientação  e/ou  execução  de  Aviso  de  Irregularidades,  assim

como os devidos encaminhamentos pertinentes a(s) irregularidade(s) de trânsito.

Art. 13º. Nos casos em que forem apresentados vídeos de terceiros contendo infrações

de  trânsito,  por  exemplo:  direção  perigosa,  ultrapassagem  em  local  proibido,

abalroamentos, etc.., estes serão em conjunto com a Segurança Empresarial da Itaipu

Binacional  (SE.AD-IB)  e  Assessoria  de  Segurança Empresarial  da FPTI-BR (ASE.CD-

FPTI) ou em separado, analisado(s) e julgado sua aceitação ou recusa, para a referida

pontuação.

Art. 14º. Em se tratando de Passe de Veículo Provisório, igualmente ao veículo/condutor

surpreendido  com irregularidades  pela  ASE.CD,  será  aplicado  o  contido  na  presente

Norma.

Art. 15º. Aclara-se que, toda e qualquer irregularidade de trânsito, no qual é identificado

inicialmente  o  veículo,  mesmo  quando  o  veículo  possuir  mais  de  um  condutor,  a

imputação da pontuação acarretará ao seu proprietário cadastrado.
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Art. 16. Por ocasião da execução das atividades de fiscalização pela ASE.CD, este sofrer

agressão física ou verbal, ou ainda assédio pelo infrator ou outro habitante ali presente e

a ação for presenciada e/ou gravada em vídeo/foto que caracterize o fato, a este poderá

incorrer outras ações inclusive de caráter judicial.

Art. 17. A Segurança Empresarial da Itaipu Binacional (SE.AD-IB) poderá quando julgado

necessário  encaminhar  à  Assessoria  de  Segurança  Empresarial  (ASE.CD),  as

Notificações de Trânsito  e/ou  solicitações de recolhimento  de Passes de Veículos  de

habitantes  do  PTI-BR  (figura  2).  As  Notificações  de  Trânsito  /  Solicitações  serão

incorporadas a uma base de dados da ASE.CD.

Art. 18. O(s) habitante(s) que utilizarem as vagas identificadas como especiais deverão

deixar sobre o painel de forma visível,  a autorização válida fornecida pelo Instituto de

Transportes  e  Trânsito  de  Foz  do  Iguaçu  (FOZTRANS)  ou  Órgão  similar  de  outras

localidades (Figuras 5 e 6).

Art. 19. Em se tratando de mobilidade reduzida (gravidez), a habitante poderá solicitar a

ASE.CD,  um  passe  temporário  de  Estacionamento  Preferencial  (Figura  3).  Para  a

solicitação deverá ser apresentado um documento médico atestando a condição ou pelo

exame HCG – GONADOTROFINA CORIÔNICA;

Art. 20. A confecção do passe de Estacionamento Preferencial, ocorrerá em um período

de até 5 (cinco) dias úteis, decorrentes da entrega do pedido a ASE.CD.

Art. 21. O condutor infrator poderá ser a qualquer momento abordado pela ASE.CD e ter

o respectivo Passe de Veículo retido, devido às suas infrações conforme explicitado nos

itens acima.

Art. 22. Os prazos de validade dos Passes de Veículos definitivos para habitantes do

Parque Tecnológico Brasil (PTI-BR), será:

a) indeterminada quando se tratar de colaboradores;

b) de 2 (dois) anos para parceiros;

c) e pela validade do contrato em se tratando de terceiros;



Código do
documento

Revisão 
Data de
 revisão

Nº. de páginas

REG.ASE.005 0.1 18/05/16  8 de 12

REGULAMENTO – PONTUAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES DE TRÂNSITO

Art.  23. Os  casos  omissos  serão  analisados  posteriormente  pela  Assessoria  de

Segurança Empresarial da FPTI-BR (ASE.CD).

4 ANEXOS

ANEXO I – FIGURAS

Figura 1:  Aviso de Irregularidades;

Figura 2: Modelo de Comunicado;

Figura 3: Modelo de Passe Preferencial;

Figura 4: Modelo de Informativo sobre pontuações;

Figura 5: Modelo para Estacionamento Vaga Idoso;

Figura 6: Modelo para Estacionamento Vaga PNE;
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ANEXO I – FIGURAS

Figura 1: Aviso de Irregularidade Figura 2: Modelo de Comunicado
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Figura 3: Modelo de Passe Preferencial
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Figura 4: Modelo de informativo sobre pontuações
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Figura 5 – Modelo para Estacionamento Vaga Idoso

Figura 6 – Modelo para Estacionamento Vaga PNE
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