SISTEMA INTEGRADO DE
MULTAS - SIM
Solução completa e integrada que permite
aos municípios, que municipalizaram a
gestão do trânsito, o gerenciamento do
ciclo de vida das multas de trânsito desde
a emissão do auto de infração até o
recebimento de seu pagamento.
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SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS - SIM

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
✓ Software como serviço (SaaS);
✓ Interface web de fácil interação;
✓ Sistema aderente à legislação federal, constantemente atualizado;
✓ Gestão financeira das multas (previsões, baixa e inadimplência);
✓ Serviço de impressão, envelopamento e postagem;
✓ Equipe de suporte técnico especializado;
✓ Talonário eletrônico;
✓ Treinamento para operar o sistema SIM e material didático
o Importante a indicação de pessoas com conhecimentos básicos no
Código de Trânsito e que irão operar o sistema em seu município
Funcionalidades do SIM
✓ Gestão de Usuários e Grupos de Usuários;
✓ Gestão de Agentes Autuadores;
✓ Gestão de Talão de Multas;
✓ Gestão de Equipamentos vinculados ao Auto de Infração;
✓ Gestão de Auto de Infração de Trânsito – Manual;
✓ Gestão de Auto de Infração de Trânsito – Eletrônico;
✓ Gestão de Auto de Infração de Trânsito – Radar;
✓ Consulta aos dados de veículos cadastrados na base do DETRAN-SP;
✓ Indicação do Condutor;
o Arquivo do documento digitalizado da Indicação do Condutor no
sistema
✓ NIC – Não Identificação do condutor;
✓ Gestão de Recursos de Multas: advertência por escrito, defesa de autuação,
recursos JARI e CETRAN;
o Documentos da solicitação de defesa e recursos digitalizados;
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✓ Emissão on-line de 2ª via das notificações e comunicados de resultados de
julgamentos de recursos;
✓ Emissão da 2ª via da Guia de Recolhimento com valores corrigidos;
✓ Gestão Financeira:
o Controle de reembolso e emissão de relatórios;
o De repasse financeiro (multas RENAINF);
✓ Gestão de Baixa de Multas;
✓ Gestão de Veículos Isentos (oficiais e outros definidos pela prefeitura);
✓ Gestão de Cartão de Estacionamento Idoso e Deficiente;
✓ Importação de Arquivo de Talonário Eletrônico (quando a solução anterior não
é Prodesp);
✓ Importação do Arquivo de Zona Azul (realizada via importação de arquivo de
Talonário Eletrônico);
✓ Geração de Arquivo de Publicação das notificações de autuação, penalidade
e de resultados de julgamento no Diário Oficial ou mídia impressa local;
✓ Desvinculação de débitos;
✓ Alertas com novidades / atualizações do sistema e informações importantes
aos municípios

INTERFACES
✓ Com a base de dados do DETRAN/SP e DENATRAN:
o Acesso direto às bases de dados do DETRAN/SP para veículos,
condutores, pontuação e pesquisas de multas;
o Interface com outros sistemas do governo: RENAVAM, RENAINFe
RENACH;
✓ Com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;
✓ Com o Sistema Bancário;
✓ Com os Correios:
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o Integração com os correios para transmissão dos arquivos eletrônicos
de faturamento e postagem referentes as diversas notificações do
sistema (NA – Notificação de Autuação; NP – Notificação de
Penalidade e resultados de julgamentos);
✓ Com o CETRAN – Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo;
o Cadastramento do recurso de 2ª instância direto na base de dados do
sistema CETRAN e acompanhamento de diligência, sem a
necessidade de envio do documento físico.

BENEFÍCIOS
✓ Instrumento seguro, prático e eficaz de gerenciamento das atividades de
aplicação, controle e arrecadação de multas de trânsito de competência
municipal;
✓ Integração de todo o sistema, permitindo a partir de uma interface central a
execução de todas as atividades inerentes ao processo de autuação e gestão
de infrações de trânsito;
o Único sistema 100% integrado com a Secretaria de Estado da
Fazenda;
✓ Agilidade nos processos operacionais;
✓ Transparência no processamento das informações e prevenção de fraudes;
✓ Economia de custos;
✓ Segurança do Data Center Prodesp, com quatro certificações ISO: 9001
(Qualidade), 27001 (Segurança da Informação), 20000 (Gerenciamento de TI)
e 14001 (Gestão Ambiental);
✓ Emissão de relatórios estatísticos e gerenciais;
✓ Suporte e atendimento via central help desk;
✓ Dispensa de licitação – Lei 8666/93;
✓ Interfaces com diversos sistemas externos, inclusive ZONA AZUL
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✓ Migração de dados (operação depende da qualidade dos dados enviados
pela empresa)

COMO COMERCIALIZAMOS
✓ Os itens contratados serão faturados mensalmente, de acordo com as
quantidades apuradas no fim de cada mês:
o Multas processadas;
o Recursos processados;
o Notificações processadas;
✓ Impressão, preparação e envio de NA (Notificação de Autuação) e NP
(Notificação de Penalidade) e Recursos:
o Remessa Simples;
o FAC Nacional – Franqueamento Autorizado de Cartas;
o AR – Aviso de Recebimento Opcional (somente para Notificação de
Autuação)

PRÉ-REQUISITOS
✓ Microcomputador com configuração mínima de:
o Arquitetura x86 no mínimo Dual Core;
o Memória RAM no mínimo de 4 GB;
o Disco Rígido no mínimo de 500 GB;
✓ Navegador Google Chrome versão atualizada;
✓ Sistema Operacional Windows 10;
✓ Conta Corrente aberta em nome da prefeitura municipal, com convênios para:
o Guia de recolhimento;
o Licenciamento Eletrônico;
✓ Boleto de Repasse Financeiro RENAINF;
✓ Usuário com conhecimento mínimo do Código de Trânsito Brasileiro;
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✓ Estação de trabalho equipada com scanner para digitalização do AIT e
impressora Laser (para emissão de 2ª Via de notificações e Guia de
Recolhimento com valores atualizados)

SERVIÇOS FORA DO ESCOPO
✓ Operação assistida
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