
 Desde o último dia 16, quase 1.800 agentes da Guarda Civil 
Metropolitana passaram a atuar no trânsito da Cidade de São Paulo. 
 Eles já receberam os Autos de Infração de Trânsito (AIT), 
popularmente conhecidos como “talão de multa” e agora podem fiscalizar 
o motorista que infringir qualquer uma das cento e dez infrações de trânsito 
municipais, contidas no Quadro de Infrações da Companhia de Engenharia 
de Tráfego. 
 Os guardas poderão autuar, por exemplo, infrações nos corredores 
de ônibus e faixas exclusivas, assim como o uso de celular ao volante e 
transporte inadequado de crianças.
 Todos os agentes passaram por capacitação e foram credenciados 
pelo Departamento de Operação do Sistema Viário.
 Inicialmente, cento e sessenta e oito multiplicadores – entre 
guardas, graduados e inspetores - foram Capacitados pela própria CET, em 
um curso de 40h, realizado em outubro do ano passado. 
 Depois, esses multiplicadores repassaram o conhecimento ao 
restante do efetivo, através de cursos regionais, realizados pelos Comandos 
Operacionais Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro e supervisionado/validado 
pelo Centro de Formação em Segurança Urbana.
 O objetivo da GCM é capacitar, aproximadamente, mais 2.100 
servidores até julho desse ano. Com isso, a corporação contará com quase 
quatro mil homens atuando no trânsito na Cidade.
 Segundo a Superintendente de Planejamento da GCM, Inspetora 
Sandra Perticarrari, a corporação trabalhará dentro das suas rotinas diárias. 
“O nosso objetivo é a proteção da vida através da redução de acidentes”, 
explicou.
 Vale ressaltar que todas as autuações realizadas pelos guardas 
serão encaminhadas ao DSV e a CET, que farão o gerenciamento e controle 
das mesmas.
 O convênio entre a Secretaria Municipal de Transportes (DSV/CET) 
e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (GCM) será igual ao que já 
existe com a Polícia Militar e terá repasse de verbas para investimento na 
corporação. 
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Contatos para sugestões e reclamações: 
smsumimprensa@prefeitura.sp.gov.br
Telefones: 3124-5192 / 3124-5193 / 3124-5194
Endereço: Rua Augusta, 435 - Centro
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