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INTRODUÇÃO
As fiscalizações permanentes são importantes para o
controle e permitem, entre outras coisas: minimizar as
ocorrências de irregularidades ou equívocos de
procedimento; orientar acerca das normas existentes e
prevenir falhas, diminuindo custos com processos
administrativos.
Contribuem
também
para
a
aproximação da instituição com aqueles que prestam
os seus serviços aos usuários do DETRAN/PR,
visando a melhoria da qualidade e a prevenção de
irregularidades.

OBJETIVO
Relatar resultados obtidos com a adoção de um
processo
de
fiscalização
coordenado
e
descentralizado, para ampliar a capacidade de
abordagem dos estabelecimentos que prestam
serviços aos usuários do DETRAN/PR, visando a
melhoria da qualidade e a prevenção de
irregularidades.

MÉTODOS E MATERIAIS
Utilizou-se o processo de abordagem
aos
estabelecimentos e parceiros do DETRAN/PR
(Centros de Formação de Condutores , Clínicas de
Avaliação Médica e Psicológica, Despachantes e
Fábricas de Placas), para fiscalizações e auditorias. O
planejamento das atividades foi feito com um processo
inicial de qualificação dos servidores (curso de 162
horas) e a distribuição de tarefas por regiões do
Paraná. Institui-se também, a possibilidade de
assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), o que, até então, não era utilizado na
instituição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As fiscalizações efetuadas pelo DETRAN/PR, ao longo
de 06 anos, indicava a pequena capacidade de
abordagem do órgão, o que culminava com elevados

problemas de irregularidades com baixa condição de
identificação. Desta forma, foi elaborado um plano de
ampliação e melhoria das fiscalizações, que teve início
com a qualificação específica de servidores. A
instituição saltou de um número 20 de servidores que
faziam fiscalizações, para um efetivo de 134
servidores treinados. Assim, durante o ano de 2016, o
DETRAN/PR fiscalizou 1.388 parceiros, tendo
verificado alguma irregularidade em 1.042 (75,1%)
deles. Notificados, 951 (91,3%) providenciaram as
correções
necessárias,
encaminhando
a
documentação comprobatória, o que evidência que
grande parte das ocorrências foi corrigida com
sucesso. Em
virtude da não regularização de
pendências, foram instaurados cerca de 90 processos
administrativos para a apuração do cometimento de
prática de ilegalidade ou irregularidade de natureza
punitiva.
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CONCLUSÃO
O
acompanhamento
realizado
demonstrou
incontestável eficácia dos eventos de fiscalização e
vistoria. Houve maior aproximação com os parceiros,
que obtiveram mais conhecimentos sobre as normas e
procedimentos e passaram a perceber mais a
presença do DETRAN/PR. A regularização de
pendências por parte da maioria dos que foram
notificados, possibilitou uma grande economia para a
instituição, a orientação teve efeito educativo. Em
função do êxito do trabalho, foi prevista para 2017, a
abordagem de 2327 parceiros, buscando-se os
mesmos objetivos.
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