
 

Disponibilização de interface para troca 

de arquivos de dados entre as 

Prefeituras e o Banco de Dados do 

Detran - SP. Permite consultas aos 

dados de veículos cadastrados na base 

do Detran - SP, bem como cadastro de 

novos registros de infrações de multa. 

SISTEMA CADASTRO DE 

MULTAS 



soluções   |   prodesp 
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SISTEMA CADASTRO DE MULTAS 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

✓ Sistema Cadastro de Multas hospedado no Data Center Prodesp; 

✓ Fornecimento de ambiente seguro através de Login/Senha para a troca de 

informações entre os sistemas das Prefeituras e o sistema do Detran-SP; 

✓ Fornecimento de ambiente seguro através de Login/Senha para a troca de 

informações entre os sistemas das Prefeituras e o sistema Nacional Renainf;  

✓ Sistema operacional 24 x 7; 

✓ Suporte ao usuário através do HelpDesk Prodesp 

 
PRODUTOS 
 

✓ Fornecimento, por solicitação, do acervo das multas ativas no sistema; 

✓ Fornecimento, por solicitação, do cadastro total de veículos registrados no 

Município; 

✓ Atualização semanal dos veículos registrados no Município; 

✓ Atualização mensal das multas pendentes de repasse pelo sistema Renainf; 

✓ Registro das solicitações dos valores de repasse ao sistema Renainf; 

✓ Fornecimento dos dados para endereçamento dos veículos não registrados no 

município; 

✓ Registro das transações relativas ao ciclo de vida das multas de trânsito no 

sistema do DETRAN-SP; 

✓ Registro de condutores pontuados pelo sistema; 

✓ Integração com a Secretaria de Estado da Fazenda para cobrança na rede 

bancária. 

 
 

DESTAQUE 
 



soluções   |   prodesp 
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SISTEMA CADASTRO DE MULTAS 

✓ A Prodesp está autorizada pelo Detran para disponibilizar a pesquisa por 

placa do veículo (base DETRAN-SP) necessária ao endereçamento da 

notificação e autuação da infração (multa) 

 

 

BENEFÍCIOS 
 

✓ Custos competitivos e decrescentes de acordo com escala de utilização; 

✓ Segurança e confiabilidade de uma empresa Pública. 

 
 

PRÉ-REQUISITOS 
 

✓ Link de acesso à Intragov / Internet 

 

 

 

 


