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Nº 115, sexta-feira, 19 de junho de 2015
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 534, DE 17 DE JUNHO DE 2015
Altera a Resolução CONTRAN nº 311, de 03
de Abril de 2009, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do equipamento suplementar de segurança passiva - Air Bag, na parte
frontal dos veículos novos saídos de fábrica, nacionais e importados.

ALBERTO ANGERAMI
Presidente do Conselho
JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES
p/Ministério da Justiça
RICARDO SHINZATO
p/Ministério da Defesa
EDUARDO DE CASTRO
p/Ministério dos Transportes
ALEXANDRE EUZÉBIO DE MORAIS
p/Ministério dos Transportes
DJAILSON DANTAS DE MEDEIROS
p/Ministério da Educação
JOSÉ ANTÔNIO SILVÉRIO
p/Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação
ARISTEU GOMES TININIS
p/Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação
DARIO RAIS LOPES
p/Ministério das Cidades
EDILSON DOS SANTOS MACEDO
p/Ministério das Cidades
THOMAS PARIS CALDELLAS
p/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Arts. 12 e 105, ambos do
CTB, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o disposto no Decreto nº 4.711, de 29
de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito
- SNT;
Considerando o constante nos processos nº 80000.039508/2013-60
e 80000.027196/2014-22, resolve:
Art. 1º O Artigo 4º da Resolução CONTRAN nº 311, de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º Estão dispensados do atendimento aos requisitos desta Resolução:
I - Os veículos fora-de-estrada;
II - Os veículos especiais, definidos pela norma NBR 13776 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas;
III - Os veículos de uso bélico;
IV - Os veículos resultantes de transformações de veículos sujeitos
a homologação compulsória, cuja data de fabricação do veículos original
objeto de transformação seja anterior a 1º de janeiro de 2014."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO ANGERAMI
Presidente do Conselho

MARCELO VINAUD PRADO
p/Agência Nacional de Transportes Terrestres

JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES
p/Ministério da Justiça

RESOLUÇÃO Nº 533, DE 17 DE JUNHO DE 2015
Altera o § 3º do art. 1º da Resolução CONTRAN nº 277, de 28 de maio de 2008, de
forma a tornar obrigatória a utilização do
dispositivo de retenção para o transporte de
crianças nos veículos escolares.

RICARDO SHINZATO
p/Ministério da Defesa

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, da Lei nº9.503, de 23 de
setembro de 1997,que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e
conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT; e
Considerando o que consta dos Processo Administrativos nº
80001.001777/2003-71, 80000.023423/2013-60 e 80000.021372/2014-12,
resolve:
Art. 1º Alterar o § 3º do art. 1º da Resolução CONTRAN nº 277,
de 28 de maio de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º...
§ 3º As exigências relativas ao sistema de retenção, no transporte
de crianças com até sete anos e meio de idade, não se aplicam aos veículos
de transporte coletivo, aos de aluguel, aos de transporte autônomo de passageiro (táxi) e ao demais veículos com peso bruto total superior a 3,5t."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de fevereiro de
2016
ALBERTO ANGERAMI
Presidentedo Conselho

THOMAS PARIS CALDELLAS
p/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior
MARCELO VINAUD PRADO
p/Agência Nacional de Transportes Terrestres

M1
M2

M3

N
N1
N2
N3
O
O3
O4

Veículo automotor que contém pelo menos quatro
rodas, projetado e construído para o transporte de
passageiros.
Veículos projetados e construídos para o transporte
de passageiros, que não tenham mais que oito assentos, além do assento do motorista.
Veículos projetados e construídos para o transporte
de passageiros que tenham mais que oito assentos,
além do assento do motorista, e que contenham uma
massa não superior a 5 t.
Veículos projetados e construídos para o transporte
de passageiros, que tenham mais que oito assentos,
além do assento do motorista, e tenham uma massa
máxima superior a 5 t.
Veículo automotor que contém pelo menos quatro
rodas, projetado e construído para o transporte de
cargas.
Veículos projetados e construídos para o transporte
de cargas e que contenham uma massa máxima não
superior a 3,5 t.
Veículos projetados e construídos para o transporte
de cargas e que contenham uma massa máxima
superior a 3,5 t e não superior a 12 t.
Veículos projetados e construídos para o transporte
de cargas e que contenham uma massa máxima
superior a 12 t.
Reboques (incluindo semirreboques).
Reboques (incluindo semirreboques) com uma massa máxima superior a 3,5 t e não superior a 10 t.
Reboques (incluindo semirreboques) com uma massa máxima superior a 10 t.

Art. 2º O Artigo 6º da Resolução CONTRAN nº 380, de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º Ficam dispensados do cumprimento dos requisitos
desta Resolução:
I - Os veículos de uso bélico;
II - Os veículos de uso exclusivo fora-de-estrada;
III - Os veículos resultantes de transformações de veículos
sujeitos a homologação compulsória, cuja data de fabricação do veículo original objeto de transformação seja anterior a 1º de janeiro de
2014."
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO ANGERAMI
Presidente do Conselho
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RESOLUÇÃO Nº 535, DE 17 DE JUNHO DE 2015
RESOLUÇÃO Nº 536, DE 17 DE JUNHO DE 2015
Altera a Resolução CONTRAN nº 380, de
28 de abril de 2011, a qual dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso do sistema antitravamento das rodas - ABS.
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O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Arts. 12 e 105,
ambos do CTB, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT;
Considerando
o
constante
nos
processos
nº
80000.039508/2013-60, 80000.027196/2014-22, 80000.025223/201422,
80000.025172/2014-39,
80000.028153/2014-64
e
80000.010084/2014-32, resolve:
Art. 1º O Artigo 1º da Resolução CONTRAN nº 380, de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Estabelecer como obrigatória a utilização do sistema
de antitravamento de rodas - ABS, nos veículos das categorias M1,
M2, M3, N1, N2, N3, O3 e O4, nacionais e importados, fabricados de
acordo com o cronograma de implantação contido no artigo 3º desta
Resolução.
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Altera o § 2º do art. 8º da Resolução CONTRAN nº 157, de 22 de abril de 2004, com
redação dada pelas Resoluções CONTRAN
nº 333, de 06 de novembro de 2009, nº 516
de 29 de janeiro de 2015 e 521, de março
de 2015, de forma a prorrogar o prazo fixado para a substituição dos extintores de
incêndio com carga de pó BC pelos extintores de incêndio com carga de pó
ABC.
O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro- CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003,
que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT;
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº
08001.008783/2002-41, resolve:

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

