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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional do Mato Grosso

Coordenação de Engenharia
  

OFÍCIO Nº 72336/2020/COENGE - CAF - MT/SRE - MT
 

Aos Senhores
ALDO LOCATELLI - Presidente 
NELSON SOARES JUNIOR - Diretor Executivo 
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -
Sindipetróleo
Rua Manoel Leopoldino, nº 414
Bairro: Araés
Cuiabá/MT/CEP: 78.005-550
  
Assunto: Atualização de pesquisa de Pontos de Parada e Descanso - PPD.
  

Prezados Senhor,
  
1. O presente processo trata-se atualização de pesquisa de Pontos de Parada e Descanso
(PPD) em Rodovias Federais. Com base nos preceitos legais definidos inicialmente pela Lei nº
12.619/2012, a qual dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, com a finalidade de regular e
disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional, complementados pela Lei
nº 13.103/2015, a qual estabelece em seu Art. 11° a realização do levantamento, nas rodovias federais, dos
locais que possam ser reconhecidos como Ponto de Parada e Descanso – PPD para motoristas
profissionais, como se vê:

 
“Art. 11º. Atos do órgão competente da União ou, conforme o caso, de
autoridade do ente da federação com circunscrição sobre a via publicarão a
relação de trechos das vias públicas que disponham de pontos de parada ou
de locais de descanso adequados para o cumprimento desta Lei.”
 

2. Considerando a Portaria nº 1.343, de 2 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia,
que estabelece as condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, de repouso e de
descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário de passageiros e de cargas.
3. E, por fim, considerando a Portaria nº 5.176, de 23 de dezembro de 2019, do Ministério da
Infraestrutura (MINFRA), a qual dispõe, por sua vez, sobre os procedimentos gerais para o
reconhecimento dos Pontos de Parada e Descanso (PPD) em rodovias federais, de que trata a Lei nº
13.103/2015, que determina:

 
Art. 7º "Caberá à ANTT e ao DNIT de acordo com suas respectivas esferas
de atuação, emitir relatório de avaliação para reconhecimento do Ponto de
Parada e Descanso - PPD ou apontamento quanto à existência de
pendências.
§ 1º O relatório de vistoria será encaminhado para o MINFRA com cópia
para o solicitante.
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§2° Será emitida certificação provisória para os estabelecimentos que se
encontrarem em fase de adequação no que se refere a itens específicos, a
serem definidos em ato administrativo da Secretaria Nacional de Transportes
Terrestres, na forma do art. 13.
Art. 13. Fica a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres - SNTT
responsável pela edição dos atos administrativos subsequentes necessários ao
detalhamento, definição dos critérios de classificação, certificação e fomento
à implementação dos Pontos de Parada e Descanso.
 

4. Observando-se que o objetivo dessa previsão legal é garantir a segurança dos motoristas
profissionais para que os mesmos tenham melhor condições de higiene, conforto e segurança, de modo
que reflita diretamente na diminuição de acidentes nas rodovias por falhas humanas em razão de cansaço
exacerbado, redução do índice de roubos ou furtos e desestimulo às práticas de prostituição e uso de
drogas; o DNIT juntamente com a ANTT e o Ministério dos Transportes, em meados de 2016, elaboraram
planejamento referente ao reconhecimento dos PPDs. Para a execução deste trabalho, foi criado, à época,
uma ferramenta online denominada "Formulário Eletrônico", por meio do qual os estabelecimentos que
tinham interesse em serem reconhecidos como PPD se cadastraram eletronicamente através dos sites dos
órgãos envolvidos no programa , visto que a implantação desses locais são de livre iniciativa, conforme
disposto na Lei nº 13.103/2015, em especial:

 
“Art. 9º
 As condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, de
repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário
de passageiros e rodoviário de cargas terão que obedecer ao disposto em
normas regulamentadoras pelo ente competente.
(...)
§ 3o
 Será de livre iniciativa a implantação de locais de repouso e descanso de que
trata este artigo.”
 

5. Por oportuno, visando o cumprimento eficaz das legislações vigentes acerca do tema ora em
tela, esta Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso, está atualizando os levantamentos dos
estabelecimentos que tenham interesse em serem reconhecidos como Ponto de Parada e Descanso.
Solicitamos, assim, caso tenha interesse, informar junto a esta autarquia federal pontos que demonstrem
interesse e que apresentem a mínima estrutura recomendada para receber o credenciamento como PPD,
que consiste em área de estacionamento segura, instalações sanitárias em boas condições e refeitório que
ofereça fácil acesso à água potável.
6. Devido ao disposto no Art. 10° da Portaria 1.343/2019, "A venda, o fornecimento e o
consumo de bebidas alcoólicas nos locais de espera, de repouso e de descanso deve respeitar o disposto
na Lei n° 11.705, de 19 de junho de 2008". A supracitada lei, por sua vez, define:

 
Art. 2º São vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista
ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local.
(...)
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo em área urbana, de acordo com a
delimitação dada pela legislação de cada município ou do Distrito Federal.
 

7. Assim, esta Superintendência Regional, recomenda que os estabelecimentos informados
estejam, prioritariamente em área urbana, visto que na primeira tentativa de cadastramento, no ano de
2016, a maior parte desses estabelecimentos então vistoriados era reprovado no quesito "venda de bebidas
alcoólicas" e, quando questionados sobre a possibilidade de interromperem o fornecimento aos clientes, os
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mesmos se mostravam contrários, principalmente sob o ponto de vista econômico, alegando que a falta
desta comercialização impactaria negativamente em suas receitas.
8. Como houve a flexibilização na lei que proibia a venda, o fornecimento e o consumo de
bebidas alcoólicas nos estabelecimentos que se candidatassem a ser oficializados como
PPD, o entendimento atual é de que somente a venda e/ou fornecimento/oferecimento de bebidas
alcoólicas seriam motivos de impedimento ou punição aos mesmos. Ainda segundo o Art. 2º, § 3º, este
impedimento não se aplicaria a estabelecimentos alocados em áreas urbanas.
9. Importante ressaltar que a definição oficial referente às alocações urbana ou rural em um
estabelecimento é o tipo de imposto que o mesmo paga sobre o território que ocupa, variando entre o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
10. Assim, esta Superintendência Regional, solicita, caso a empresa tenha interesse, levantar
junto aos estabelecimentos informados, cópia do boleto do imposto do último ano vinculado ao CNPJ do
mesmo ou qualquer outro documento oficial de reconhecimento.
11. Posteriormente ao levantamento e seleção inicial, esta Superintendência Regional
irá realizar vistoria in loco dos estabelecimentos informados, efetuar o preenchimento total do Termo de
Vistoria de Ponto de Parada e Descanso, conforme documento (4998378), em anexo, e encaminhar cópia à
CGPERT, de modo a subsidiar o Credenciamento do local pelo Ministério da Infraestrutura, efetuando
divulgação dos mesmos em seus veículos de comunicação.
12. Diante do exposto, aguardamos manifestação quanto ao interesse de informar junto a esta
autarquia federal os pontos de parada e descanso – PPD, no âmbito da malha do DNIT no Estado de Mato
Grosso de estabelecimentos que possam enquadrar para que o Ministério da Infraestrutura possa realizar a
certificação dos estabelecimentos para atendimento  da Lei nº 12.619/2012, a qual dispõe sobre o exercício
da profissão de motorista, com a finalidade de regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de
direção do motorista profissional, garantindo a segurança e integridade dos usuários da Rodovia Federal.
13. Sem mais, nos colocamos a disposição para outras informações que se fizerem necessárias. 
14. Caso de dúvidas entrar em contato nos telefones (065) 3315-4171 / 4168 / 4003 ou e-mail
ocupacoes.mt@dnit.gov.br   
 
Anexo I - Termo de Vistoria de Ponto de Parada e Descanso - PPD (4998378)

 
Atenciosamente,

 
(Assinado eletronicamente)

Eng.º Orlando Fanaia Machado
Superintendente Regional do DNIT - MT

Documento assinado eletronicamente por Orlando Fanaia Machado, Superintendente Regional no
Estado do Mato Grosso, em 24/06/2020, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5896191 e
o código CRC EFBC0E10.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 50600.002652/2020-40 SEI nº 5896191
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