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A atuação do Departamento de Trânsito de Minas Gerais no ano de 2021 simboliza o marco de 
transformação, no modelo até então vigente, de gestão e modelagem de processos. 
Departamento entende que somente através de mais controle, fiscalização, 
instituição e conscientização será possível 
desejável; deixando de legado para as futuras gestões
e eficiente.   

Diante dessa perspectiva, foram adotadas medidas de boas práticas, que 
prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento;
as atividades dos servidores e dos parceiros, a fim de se erradicar 
no desempenho da atividade pública. 

O Detran-MG tem o compromisso para com o cidadão mineiro e não mede esforços para avançar em 
automatização, mecanismos de controle, racionalização, segurança 
entregues à sociedade. 

 

 

 

  

A atuação do Departamento de Trânsito de Minas Gerais no ano de 2021 simboliza o marco de 
transformação, no modelo até então vigente, de gestão e modelagem de processos. 
Departamento entende que somente através de mais controle, fiscalização, 
instituição e conscientização será possível reduzir as fragilidades e alcançar o nível de segurança 

deixando de legado para as futuras gestões um Detran-MG ainda mais

dessa perspectiva, foram adotadas medidas de boas práticas, que integram os mecanismos de 
prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento; que potencializaram o controle sobre 
as atividades dos servidores e dos parceiros, a fim de se erradicar a incidência de desvios de conduta 
no desempenho da atividade pública.  

MG tem o compromisso para com o cidadão mineiro e não mede esforços para avançar em 
os de controle, racionalização, segurança e transparência dos serviç

                DA DIREÇÃO

  

A atuação do Departamento de Trânsito de Minas Gerais no ano de 2021 simboliza o marco de 
transformação, no modelo até então vigente, de gestão e modelagem de processos. A Direção do 
Departamento entende que somente através de mais controle, fiscalização, fortalecimento da 

reduzir as fragilidades e alcançar o nível de segurança 
MG ainda mais ético, democrático 

integram os mecanismos de 
que potencializaram o controle sobre 

a incidência de desvios de conduta 

MG tem o compromisso para com o cidadão mineiro e não mede esforços para avançar em 
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• Controle, Segurança e transparência dos sistemas do Detran

- Os sistemas habilitação e de registro e licenciamento de veículos 
SCE, Armazém de Informações de Veículos, Habilitação e Infrações, e o Sistema REDS possuem a funcionalidade que permite reali
da base de dados e transações realizadas, o que possibilita a aferição dos registros de acesso e de edição promovidos pelos usuários dos 
mesmos. A auditoria permite às áreas de controle interno e correcional, o acesso às ações realizadas pelos operadores do sist
data e hora que determinada ação foi realizada no sistema.

- O Detran-MG também produz relatórios que subsidiam às atividades de investigação criminal, Polícia Judiciária, Polícia Federal, Minist
Público e Poder Judiciário. 

- Além desses relatórios foi disponibilizado por parte do Detran
Federal acessos aos sistemas que possuem módulo auditoria da base de dados e transações realizadas, o que possibilita a aferi
de acesso e de edição promovidos pelos operadores dos sistemas, para subsidiar investigações de crimes, corrupção e fraudes.

  • Ajuste no Sistema de Registro e Licenciamento de veículos 

- Criação de funcionalidade que permite realizar a gestão de senhas no SDAK ao possibilitar a liberação de acesso do cancelamen
de venda para o interior do Estado, de forma segura, controlada e passível de auditoria.

 

 

 

TRANSPARÊNCIA 
MECANISMOS DE CONTROLE

SEGURANÇA

sistemas do Detran-MG. 

Os sistemas habilitação e de registro e licenciamento de veículos automotores do Detran-MG, tais como SDAK, SS06, SIAEX, SDIF, SIAL, SDVE, 
SCE, Armazém de Informações de Veículos, Habilitação e Infrações, e o Sistema REDS possuem a funcionalidade que permite reali

que possibilita a aferição dos registros de acesso e de edição promovidos pelos usuários dos 
mesmos. A auditoria permite às áreas de controle interno e correcional, o acesso às ações realizadas pelos operadores do sist

erminada ação foi realizada no sistema. 

MG também produz relatórios que subsidiam às atividades de investigação criminal, Polícia Judiciária, Polícia Federal, Minist

r parte do Detran-MG à Corregedoria da PCMG, Ministério Público, Detrans de outras UFs e Polícia 
Federal acessos aos sistemas que possuem módulo auditoria da base de dados e transações realizadas, o que possibilita a aferi

dição promovidos pelos operadores dos sistemas, para subsidiar investigações de crimes, corrupção e fraudes.

• Ajuste no Sistema de Registro e Licenciamento de veículos - SDAK. 

Criação de funcionalidade que permite realizar a gestão de senhas no SDAK ao possibilitar a liberação de acesso do cancelamen
de venda para o interior do Estado, de forma segura, controlada e passível de auditoria. 

TRANSPARÊNCIA 
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SEGURANÇA 
 

MG, tais como SDAK, SS06, SIAEX, SDIF, SIAL, SDVE, 
SCE, Armazém de Informações de Veículos, Habilitação e Infrações, e o Sistema REDS possuem a funcionalidade que permite realizar auditoria 

que possibilita a aferição dos registros de acesso e de edição promovidos pelos usuários dos 
mesmos. A auditoria permite às áreas de controle interno e correcional, o acesso às ações realizadas pelos operadores do sistema, a unidade e a 

MG também produz relatórios que subsidiam às atividades de investigação criminal, Polícia Judiciária, Polícia Federal, Ministério 

MG à Corregedoria da PCMG, Ministério Público, Detrans de outras UFs e Polícia 
Federal acessos aos sistemas que possuem módulo auditoria da base de dados e transações realizadas, o que possibilita a aferição dos registros 

dição promovidos pelos operadores dos sistemas, para subsidiar investigações de crimes, corrupção e fraudes. 

Criação de funcionalidade que permite realizar a gestão de senhas no SDAK ao possibilitar a liberação de acesso do cancelamento da intenção 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alteração de perfis dos servidores Detran

 - Atualização no Sistema de Informação de Trânsito 
senhas, de forma individualizada, garantindo a audit

- Mecanismo de segurança por meio de criação de bloqueio automático por inatividade posterior 

• Integração dos sistemas de agendamento, com alteração da plataforma governamental para o AGENDA MINAS, integrado ao 
Sistema SIGANET, operado pela empresa Visual.

- Utilização do sistema de agendamento atrelado às plataformas governamentais, 
agendamento proporciona o uso adequado do serviço e otimização, uma vez que diminui consideravelmente a utilização indevida e

• Adequação do Relatório de Avarias do REDS à Resolução CONTRAN Nº 81

- Adequação da Resolução Nº 810, relativa à classificação de danos em virtude de acidente de trânsito, que revogou a Resolução 
544. O preenchimento do relatório de avarias resulta na inserção automática de impedimento d
a legislação atual. A proposta padroniza e gera transparência do procedimento.

 

 

  

  

TRANSPARÊNCIA 
MECANISMOS DE CONTROLE

SEGURANÇA

• Alteração de perfis dos servidores Detran-MG junto ao Sistema de Informação de Trânsito - SIT e outras atualizações.

Atualização no Sistema de Informação de Trânsito - SIT proporcionando maior racionalidade e transparência, com controle na gestão de 
senhas, de forma individualizada, garantindo a auditoria das atividades realizadas. 

Mecanismo de segurança por meio de criação de bloqueio automático por inatividade posterior a 60 dias. 

Integração dos sistemas de agendamento, com alteração da plataforma governamental para o AGENDA MINAS, integrado ao 
Sistema SIGANET, operado pela empresa Visual. 

Utilização do sistema de agendamento atrelado às plataformas governamentais, ampliando o acesso ao cidadão. O novo sistema de 
agendamento proporciona o uso adequado do serviço e otimização, uma vez que diminui consideravelmente a utilização indevida e

Adequação do Relatório de Avarias do REDS à Resolução CONTRAN Nº 810, editada em 15/12/2020.

Adequação da Resolução Nº 810, relativa à classificação de danos em virtude de acidente de trânsito, que revogou a Resolução 
544. O preenchimento do relatório de avarias resulta na inserção automática de impedimento de monta no veículo e estava em desacordo com 
a legislação atual. A proposta padroniza e gera transparência do procedimento. 

TRANSPARÊNCIA 
MECANISMOS DE CONTROLE  

SEGURANÇA 
 

SIT e outras atualizações. 

proporcionando maior racionalidade e transparência, com controle na gestão de 

Integração dos sistemas de agendamento, com alteração da plataforma governamental para o AGENDA MINAS, integrado ao 

ampliando o acesso ao cidadão. O novo sistema de 
agendamento proporciona o uso adequado do serviço e otimização, uma vez que diminui consideravelmente a utilização indevida e/ou fraudes. 

0, editada em 15/12/2020. 

Adequação da Resolução Nº 810, relativa à classificação de danos em virtude de acidente de trânsito, que revogou a Resolução CONTRAN Nº 
e monta no veículo e estava em desacordo com 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Disseminação do Sistema de Vistoria Eletrônica para o interior do Estado de Minas Gerais.

- De Fevereiro de 2021 à 30 setembro de 2021 houve a implementação da vistoria eletrônica em 406 municípios. Em junho de 2021 t
houve o processo de divulgação e conscientização das Ciretrans sobre a importância de se realizar a implementação do serviço,
Telegram, WhatsApp. A vistoria eletrônica trás:

Modernização nos processos de trabalho envolvendo o registro de veículos automotores: substituição do decalque em meio físico
ótica; integração sistêmica com SDAK e SIFAP
vistorias móveis; remodelagem do laudo de vistoria; controle de filmagem dos veículos. 

Conveniência ao usuário do serviço: disponibilização do laudo de vistoria na interne
redução do tempo de realização da vistoria.

Controle interno e segurança: limitação geográfica para realização da vistoria; foto panorâmica obrigatória; restrições de eq
cadastro); disponibilidade restrita (restrita ao servidor via Web); vinculação entre a aprovação da vistoria e a emissão do CRV; restriçõe
e hora da operação do sistema (dia e horário para operar o sistema).

 

 

 

TRANSPARÊNCIA 
MECANISMOS DE CONTROLE

SEGURANÇA

Disseminação do Sistema de Vistoria Eletrônica para o interior do Estado de Minas Gerais. 

De Fevereiro de 2021 à 30 setembro de 2021 houve a implementação da vistoria eletrônica em 406 municípios. Em junho de 2021 t
houve o processo de divulgação e conscientização das Ciretrans sobre a importância de se realizar a implementação do serviço,

A vistoria eletrônica trás: 

Modernização nos processos de trabalho envolvendo o registro de veículos automotores: substituição do decalque em meio físico
e SIFAP (sistema de fábrica de placas); consulta e armazenamentos eletrônicos; módulo de controle de 

vistorias móveis; remodelagem do laudo de vistoria; controle de filmagem dos veículos.  

Conveniência ao usuário do serviço: disponibilização do laudo de vistoria na internet; inclusão do campo “hodômetro” no laudo de vistoria; 
redução do tempo de realização da vistoria. 

Controle interno e segurança: limitação geográfica para realização da vistoria; foto panorâmica obrigatória; restrições de eq
sponibilidade restrita (restrita ao servidor via Web); vinculação entre a aprovação da vistoria e a emissão do CRV; restriçõe

e hora da operação do sistema (dia e horário para operar o sistema). 

TRANSPARÊNCIA 
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SEGURANÇA 
 

De Fevereiro de 2021 à 30 setembro de 2021 houve a implementação da vistoria eletrônica em 406 municípios. Em junho de 2021 também 
houve o processo de divulgação e conscientização das Ciretrans sobre a importância de se realizar a implementação do serviço, via Intranet, 

Modernização nos processos de trabalho envolvendo o registro de veículos automotores: substituição do decalque em meio físico pela leitura 
eletrônicos; módulo de controle de 

t; inclusão do campo “hodômetro” no laudo de vistoria; 

Controle interno e segurança: limitação geográfica para realização da vistoria; foto panorâmica obrigatória; restrições de equipamentos (prévio 
sponibilidade restrita (restrita ao servidor via Web); vinculação entre a aprovação da vistoria e a emissão do CRV; restrições de data 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Manual de Conduta Ética para Integrantes da Banca Examinadora de Minas Gerais.

- Elaboração e publicação no site do Detran
seguidos por todos os Membros Integrantes da Banca Examinadora de Minas Gerais, o qual viabiliza controle e transparência para o Cidad

• Elaboração de Novas Portarias de Credenciamentos.

- Foram editadas Portarias para credenciamentos de Motopista, Centro de 
Entidades e Instituições, todas atendendo as novas diretrizes voltada para livre concorrência, bem como o credenciamento dessas no Sistema 
Eletrônico de Credenciamento - SCE, com total segurança e tr

• Gestão de escalas e pagamento da Comissão Examinadora.

 - Programa digital que permite gestão controlada e transparente das escalas de examinadores, assim como a prestação das contas.

• Controle de Presença de Candidatos.

 - Disponibilização de ferramenta de controle e segurança na qual o candidato à habilitação na Capital passa a ter que assinar a Planilha do 
Exame de Direção no dia da realização do evento, garantindo a confiabilidade do processo e viabilizando auditoria para confir
presença. 

 

  

TRANSPARÊNCIA 
MECANISMOS DE 

Integrantes da Banca Examinadora de Minas Gerais. 

Elaboração e publicação no site do Detran-MG, de Manual que apresenta normas e procedimentos padrões de comportamento a serem 
por todos os Membros Integrantes da Banca Examinadora de Minas Gerais, o qual viabiliza controle e transparência para o Cidad

Elaboração de Novas Portarias de Credenciamentos. 

Foram editadas Portarias para credenciamentos de Motopista, Centro de Formação de Condutores, Clínicas e oportunamente para as 
atendendo as novas diretrizes voltada para livre concorrência, bem como o credenciamento dessas no Sistema 
SCE, com total segurança e transparência. 

• Gestão de escalas e pagamento da Comissão Examinadora. 

Programa digital que permite gestão controlada e transparente das escalas de examinadores, assim como a prestação das contas.

• Controle de Presença de Candidatos. 

de ferramenta de controle e segurança na qual o candidato à habilitação na Capital passa a ter que assinar a Planilha do 
Exame de Direção no dia da realização do evento, garantindo a confiabilidade do processo e viabilizando auditoria para confir

TRANSPARÊNCIA 
MECANISMOS DE CONTROLE 

SEGURANÇA 
 

MG, de Manual que apresenta normas e procedimentos padrões de comportamento a serem 
por todos os Membros Integrantes da Banca Examinadora de Minas Gerais, o qual viabiliza controle e transparência para o Cidadão. 

Formação de Condutores, Clínicas e oportunamente para as 
atendendo as novas diretrizes voltada para livre concorrência, bem como o credenciamento dessas no Sistema 

Programa digital que permite gestão controlada e transparente das escalas de examinadores, assim como a prestação das contas. 

de ferramenta de controle e segurança na qual o candidato à habilitação na Capital passa a ter que assinar a Planilha do 
Exame de Direção no dia da realização do evento, garantindo a confiabilidade do processo e viabilizando auditoria para confirmação de 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prática de Exame de Direção. 

- Foi feito ajuste no Sistema de Agendamento de Exames 
candidatos de uma cidade para outra, incluindo a Capital.

• Controle das Aulas Teóricas. 

- Foram feitos ajustes sistêmicos visando maior controle e transparência das aulas teóricas, com utilização biométrica e inclus
máximo de validação das aulas eventuais.

• Controle de Início de Aulas Práticas de Direção.

- Foram feitos ajustes sistêmicos para vincular a abertura de aulas práticas de direção às placas dos veículos dos CFCs, garant
gestão e transparência na atuação dos CFCs.

• Elaboração do Manual no Sistema de Segurança Corporativo 

- Visa à descentralização da gestão da Vistoria Eletrônica aos gestores locais, proporcionando maior racionalidade, transparênc
processo de vistoria. 
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Foi feito ajuste no Sistema de Agendamento de Exames - SIAEX, permitindo gestão, total controle e transparência nos deslocamentos dos 
candidatos de uma cidade para outra, incluindo a Capital. 

Foram feitos ajustes sistêmicos visando maior controle e transparência das aulas teóricas, com utilização biométrica e inclus
aulas eventuais. 

Controle de Início de Aulas Práticas de Direção. 

Foram feitos ajustes sistêmicos para vincular a abertura de aulas práticas de direção às placas dos veículos dos CFCs, garant
gestão e transparência na atuação dos CFCs. 

Elaboração do Manual no Sistema de Segurança Corporativo - SSC. 

Visa à descentralização da gestão da Vistoria Eletrônica aos gestores locais, proporcionando maior racionalidade, transparênc

TRANSPARÊNCIA 
MECANISMOS DE CONTROLE  

SIAEX, permitindo gestão, total controle e transparência nos deslocamentos dos 

Foram feitos ajustes sistêmicos visando maior controle e transparência das aulas teóricas, com utilização biométrica e inclusão do percentual 

Foram feitos ajustes sistêmicos para vincular a abertura de aulas práticas de direção às placas dos veículos dos CFCs, garantindo controle, 

Visa à descentralização da gestão da Vistoria Eletrônica aos gestores locais, proporcionando maior racionalidade, transparência e controle do 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema de Notificação Eletrônica 

- Informatização do processo, gerando transparência e celeridade ao cidadão cadastrado, que poderá receber,
notificações de infrações emitidas pelo Detran
uma infração, abrindo mão de realizar a defesa ou o recurso, mas garantindo um desconto de 4

• Inserção de alteração no SDAK para bloqueio na emissão de ficha de cadastro diante da existência de débitos de tributos (IP
Licenciamento) e encargos (multas).

- A proposta gerou transparência e controle dos proce
quitação dos débitos e atualização do sistema SDAK.

   

 

• Inclusão na tabela de controle de senhas do SDAK, das opções: emite CRLV de veículo apreendido e finalização de remarcação 
de chassi. 

- Viabilização do processo de auditoria de forma mais eficaz com a retirada das opções do sistema SDVE e inclusão no SDAK.

    

  

TRANSPARÊNCIA
MECANISMOS DE CONTROLE

• Sistema de Notificação Eletrônica -SNE. 

nformatização do processo, gerando transparência e celeridade ao cidadão cadastrado, que poderá receber,
notificações de infrações emitidas pelo Detran-MG, a partir de 12 de abril. O usuário também tem a opção de reconhecer o cometimento de 
uma infração, abrindo mão de realizar a defesa ou o recurso, mas garantindo um desconto de 40% até a data de vencimento da multa.

• Inserção de alteração no SDAK para bloqueio na emissão de ficha de cadastro diante da existência de débitos de tributos (IP
Licenciamento) e encargos (multas). 

A proposta gerou transparência e controle dos processos ao impedir que o usuário apresente demanda na unidade de trânsito, antes da 
quitação dos débitos e atualização do sistema SDAK. 

controle de senhas do SDAK, das opções: emite CRLV de veículo apreendido e finalização de remarcação 

Viabilização do processo de auditoria de forma mais eficaz com a retirada das opções do sistema SDVE e inclusão no SDAK.

TRANSPARÊNCIA 
MECANISMOS DE CONTROLE  

 

nformatização do processo, gerando transparência e celeridade ao cidadão cadastrado, que poderá receber, diretamente no celular, as 
MG, a partir de 12 de abril. O usuário também tem a opção de reconhecer o cometimento de 

0% até a data de vencimento da multa. 

• Inserção de alteração no SDAK para bloqueio na emissão de ficha de cadastro diante da existência de débitos de tributos (IPVA, 

ssos ao impedir que o usuário apresente demanda na unidade de trânsito, antes da 

controle de senhas do SDAK, das opções: emite CRLV de veículo apreendido e finalização de remarcação 

Viabilização do processo de auditoria de forma mais eficaz com a retirada das opções do sistema SDVE e inclusão no SDAK. 

          

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ajuste no Sistema de Registro e Licenciamento de veículos 

- Criação de funcionalidade que possibilita a restrição de acesso à opção de cadastro de motor no SDAK 
operador efetue os procedimentos para regularização do motor, somente de veículos registrados em seu município de cadastro no
forma segura, controlada e passível de auditoria

   

 

• Ajuste no Sistema de Registro e Licenciamento de veículos 

- Criação de funcionalidade que permite realizar a gestão de senhas no SDAK ao possibilitar a conclusão de estampagem 
município, de forma segura, controlada e passível de auditoria.

• Agendamento único no site do Detran

- Único agendamento para a realização dos serviços de vistoria e registro do 

 

     

 

MECANISMOS DE CONTROLE

 

no Sistema de Registro e Licenciamento de veículos - SDAK. 

Criação de funcionalidade que possibilita a restrição de acesso à opção de cadastro de motor no SDAK 
operador efetue os procedimentos para regularização do motor, somente de veículos registrados em seu município de cadastro no
forma segura, controlada e passível de auditoria. 

no Sistema de Registro e Licenciamento de veículos - SDAK. 

Criação de funcionalidade que permite realizar a gestão de senhas no SDAK ao possibilitar a conclusão de estampagem 
de forma segura, controlada e passível de auditoria. 

Agendamento único no site do Detran-MG para a vistoria do veículo e, após aprovação, registro do serviço solicitado.

Único agendamento para a realização dos serviços de vistoria e registro do veículo, proporcionando maior segurança e celeridade ao cidadão.

MECANISMOS DE CONTROLE  
SEGURANÇA 

 

Criação de funcionalidade que possibilita a restrição de acesso à opção de cadastro de motor no SDAK para que o sistema permita que o 
operador efetue os procedimentos para regularização do motor, somente de veículos registrados em seu município de cadastro no SDAK, de 

          

Criação de funcionalidade que permite realizar a gestão de senhas no SDAK ao possibilitar a conclusão de estampagem de forma restrita ao 

MG para a vistoria do veículo e, após aprovação, registro do serviço solicitado. 

veículo, proporcionando maior segurança e celeridade ao cidadão. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Atualização sistêmica no SDAK decorrente da implanta

- Ajuste de funcionalidade no SDAK, para emissão do CRLV de veículo apreendido, antes feita no sistema SDVE. Após a liberação do CRLV
operador do sistema, o documento poderá ser emitido diretamente pelo cidadão no site do Detran

- Também houve ajuste sistêmico para utilização da funcionalidade finalização de remarcação de chassi. A medida trás maior segurança ao 
trâmite. 

• Elaboração de Procedimento Operacional Padrão 
Gerais. 

- Padronização e transparência do procedimento para remarcação de chassi e marcação de motor e seu cadastro, de acordo com a legislação
trânsito. 

 

 

• Registro da intenção de venda e emissão da Autorização de Transferência de Propriedade
do Detran. 

- Resulta em transparência, desburocratização, modernização do serviço aos recursos tecnológicos atuais e em economia de custos
máquina pública, já que o registro da ATPV-e deixa de ser feito na 
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Atualização sistêmica no SDAK decorrente da implantação do CRV-e e CRLV-e. 

de funcionalidade no SDAK, para emissão do CRLV de veículo apreendido, antes feita no sistema SDVE. Após a liberação do CRLV
operador do sistema, o documento poderá ser emitido diretamente pelo cidadão no site do Detran-MG. 

têmico para utilização da funcionalidade finalização de remarcação de chassi. A medida trás maior segurança ao 

Elaboração de Procedimento Operacional Padrão - POP para remarcação de chassi e motor, e difusão no Estado de Minas 

ação e transparência do procedimento para remarcação de chassi e marcação de motor e seu cadastro, de acordo com a legislação

Registro da intenção de venda e emissão da Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo Eletrôni

Resulta em transparência, desburocratização, modernização do serviço aos recursos tecnológicos atuais e em economia de custos
e deixa de ser feito na repartição pública,  dispensando a necessidade presencial do cidadão.

TRANSPARÊNCIA 
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de funcionalidade no SDAK, para emissão do CRLV de veículo apreendido, antes feita no sistema SDVE. Após a liberação do CRLV-e pelo 

têmico para utilização da funcionalidade finalização de remarcação de chassi. A medida trás maior segurança ao 

POP para remarcação de chassi e motor, e difusão no Estado de Minas 

ação e transparência do procedimento para remarcação de chassi e marcação de motor e seu cadastro, de acordo com a legislação de 

          

de Veículo Eletrônico (ATPV-e) no site 

Resulta em transparência, desburocratização, modernização do serviço aos recursos tecnológicos atuais e em economia de custos para a 
repartição pública,  dispensando a necessidade presencial do cidadão. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desenvolvimento do Sistema de Fiscalização e Process

 - Digitalização dos processos administrativos por penalidade
pelos envolvidos, assim como já acontece nos processos de credenciamento, trazendo

• Atualização de fluxos no Sistema de Credenciamento de Empresas 

 - Otimização no fluxo dos processos do Sistema de Credenciamento de Empresas 
simplificação, desburocratização, prezando sempre pela segurança das informações armazenadas no sistema.

• Desenvolvimento de funcionalidade de "Disponibilização de Legado" 

- Regularização do legado (estoque anterior ao credenciamento de empr
e prévia análise. O empresário individual ou sociedade empresária que já exerça atividade de “Desmonte” de veículos e/ou revenda de peças 
usadas, desde que haja comprovação mediante n
etiqueta avulsa para controle, tal medida proporcionará o controle das peças reduzindo o índice de irregularidades.

• Emissão em lote CRLV - veículos oficiais. 

- Disponibilização, dentro do Portal Frotista, de funcionalidade que possibilita a emissão em lote dos CRLV
Frotista, garantindo agilidade e descentralização na emissão dos CRLV
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Sistema de Fiscalização e Processo Administrativo por penalidade - Desmonte. 

nistrativos por penalidade com a possibilidade de acompanhamento on-line de todas as etapas do processo 
pelos envolvidos, assim como já acontece nos processos de credenciamento, trazendo transparência e confiabilidade ao trâmite.

Atualização de fluxos no Sistema de Credenciamento de Empresas - Desmonte. 

Otimização no fluxo dos processos do Sistema de Credenciamento de Empresas - SCE, módulo Desmonte, a fim de viabilizar maior eficiência, 
simplificação, desburocratização, prezando sempre pela segurança das informações armazenadas no sistema. 

de "Disponibilização de Legado" – Desmonte.   

egularização do legado (estoque anterior ao credenciamento de empresas) após o prazo estabelecido no artigo 9º parágrafo 3º da Portaria 92 
empresário individual ou sociedade empresária que já exerça atividade de “Desmonte” de veículos e/ou revenda de peças 

usadas, desde que haja comprovação mediante nota fiscal da regularidade e origem do produto, poderá inseri-la no estoque e receberá uma 
etiqueta avulsa para controle, tal medida proporcionará o controle das peças reduzindo o índice de irregularidades. 

 

Disponibilização, dentro do Portal Frotista, de funcionalidade que possibilita a emissão em lote dos CRLV-e de veículos oficiais no Portal 
Frotista, garantindo agilidade e descentralização na emissão dos CRLV-e's dos veículos oficiais. 

TRANSPARÊNCIA 
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line de todas as etapas do processo 
confiabilidade ao trâmite. 

SCE, módulo Desmonte, a fim de viabilizar maior eficiência, 

esas) após o prazo estabelecido no artigo 9º parágrafo 3º da Portaria 92 
empresário individual ou sociedade empresária que já exerça atividade de “Desmonte” de veículos e/ou revenda de peças 

la no estoque e receberá uma 
 

e de veículos oficiais no Portal 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Expansão do Credenciamento na Plataforma Sistema de Credenciamento de Empresas 

- A implementação digital dos processos de credenciamento na plataforma SCE é condição imperativa para a efetiva atuação do Detran
controle das atividades de trânsito regularmente delegadas às pessoas jurídicas de direito privado
segurança (todos os envolvidos no processo têm acesso a todas as etapas de forma on
documentos são disponibilizados para análise em formato digital) e descentralização e contr
via web, sendo possível acessá-lo de qualquer ponto do Estado).
Racionalização e Prévio Registro de Veículos –

• Inclusão de comunicação de venda em lote no Sistema de Racionalização e Prévio Registro de Veículos 

- A disponibilidade de funcionalidade de inclusão de comunicação de venda por meio do SRPR, proporciona facilidade aos usuários
portaria 708/2012), agilidade na obtenção do serviço e descentralização.

• Baixa de lacre veicular no Sistema de Registro e Licenciamento de veículos 

- A devolução de lacre veicular e arame que ficaram excedente
Veicular - PIV, poderá ser realizada de forma mais transparente, tendo
conseguiram proceder a Baixa devido ao bloq
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Expansão do Credenciamento na Plataforma Sistema de Credenciamento de Empresas - SCE. 

credenciamento na plataforma SCE é condição imperativa para a efetiva atuação do Detran
controle das atividades de trânsito regularmente delegadas às pessoas jurídicas de direito privado, garantindo 
segurança (todos os envolvidos no processo têm acesso a todas as etapas de forma on-line), celeridade (sem utilização de papéis, os 
documentos são disponibilizados para análise em formato digital) e descentralização e controle dos processos (o acesso ao sistema é realizado 

lo de qualquer ponto do Estado). Serviços atendidos: Agente financeiro, Registro de contrato, 
– SRPR, Pátios 

o de comunicação de venda em lote no Sistema de Racionalização e Prévio Registro de Veículos 

A disponibilidade de funcionalidade de inclusão de comunicação de venda por meio do SRPR, proporciona facilidade aos usuários
012), agilidade na obtenção do serviço e descentralização. 

Baixa de lacre veicular no Sistema de Registro e Licenciamento de veículos - SDAK por parte das Ciretrans.

A devolução de lacre veicular e arame que ficaram excedentes em estoque nas Ciretrans devido a implantação da nova Placa de Identificação 
PIV, poderá ser realizada de forma mais transparente, tendo-se maior controle no trâmite. Uma vez que algumas Ciretrans não 

conseguiram proceder a Baixa devido ao bloqueio de acesso ao referido Sistema. 

TRANSPARÊNCIA 
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credenciamento na plataforma SCE é condição imperativa para a efetiva atuação do Detran-MG no 
 transparência, confiabilidade e 

line), celeridade (sem utilização de papéis, os 
ole dos processos (o acesso ao sistema é realizado 

financeiro, Registro de contrato, Sistema de 

o de comunicação de venda em lote no Sistema de Racionalização e Prévio Registro de Veículos - SRPR. 

A disponibilidade de funcionalidade de inclusão de comunicação de venda por meio do SRPR, proporciona facilidade aos usuários (previsto na 

SDAK por parte das Ciretrans. 

em estoque nas Ciretrans devido a implantação da nova Placa de Identificação 
se maior controle no trâmite. Uma vez que algumas Ciretrans não 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gestão de Senhas. 

- Alteração no processo de liberação das senhas de acesso ao 
racionalidade, transparência e controle na gestão de senhas.

• Sistema Eletrônico de Defesa de Autuação e Recurso de Multa.

- Sistema Eletrônico de Defesa de Autuação e Recurso de Multa, abarca a digitalização de todo o processo 
Identificação do Condutor Infrator - FICI, defesa de autuação, multa e serviços que necessitam de integração com o PCNet, reduzindo a ação 
humana nas atividades e rotinas do Departamento, o que inviabiliza possíveis casos de irr
segurança dos trâmites. 

• Auto de Infração Eletrônica (AIT-e).

- Proporcionará, sobretudo, a agilidade e confiabilidade do processamento das infrações, bem como efetividade da fiscalização em todo o 
Estado de Minas Gerais, aumentando, por conseguinte, a arrecadação e redução com os custos de processamento.

• Renave. 

- Traz a desburocratização do processo de mudança de propriedade do veículo, bem como transparência e eficiência na fiscalizaçã
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Alteração no processo de liberação das senhas de acesso ao Sistema de Registro e Licenciamento de veículos
racionalidade, transparência e controle na gestão de senhas. 

Sistema Eletrônico de Defesa de Autuação e Recurso de Multa. 

Sistema Eletrônico de Defesa de Autuação e Recurso de Multa, abarca a digitalização de todo o processo 
FICI, defesa de autuação, multa e serviços que necessitam de integração com o PCNet, reduzindo a ação 

humana nas atividades e rotinas do Departamento, o que inviabiliza possíveis casos de irregularidades, bem como viabiliza a celeridade e 

e). 

a agilidade e confiabilidade do processamento das infrações, bem como efetividade da fiscalização em todo o 
Minas Gerais, aumentando, por conseguinte, a arrecadação e redução com os custos de processamento.

Traz a desburocratização do processo de mudança de propriedade do veículo, bem como transparência e eficiência na fiscalizaçã

TRANSPARÊNCIA 
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Sistema de Registro e Licenciamento de veículos - SDAK, proporcionando maior 

Sistema Eletrônico de Defesa de Autuação e Recurso de Multa, abarca a digitalização de todo o processo realizado via Formulário de 
FICI, defesa de autuação, multa e serviços que necessitam de integração com o PCNet, reduzindo a ação 

egularidades, bem como viabiliza a celeridade e 

a agilidade e confiabilidade do processamento das infrações, bem como efetividade da fiscalização em todo o 
Minas Gerais, aumentando, por conseguinte, a arrecadação e redução com os custos de processamento. 

Traz a desburocratização do processo de mudança de propriedade do veículo, bem como transparência e eficiência na fiscalização da rotina. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Leilão on-line de veículos apreendidos

 - Informatização e regulamentação de todo o Leilão do Detran
desde os atos preparatórios, como a triagem e a classificação dos veículos, até o arremate e a retirada do bem do pátio. A in
plataforma virtual abarcará a alienação em hasta de veículos apreendidos
segurança aos processos de apreensão e de leilão. O sistema permite a inserção de várias fotografias dos veículos que estão s
Essa ação reduz a visitação presencial nos pátios, 

• Alvará Digital. 

- Reduz a ação humana nas rotinas do Departamento, o que inviabiliza possíveis casos de irregularidades, bem como promove a seg
processos e garante auditorias. O cidadão ganha em celeridade, transparência e confiabilidade nas atividades.

• Implantação do Sistema de Gestão do Despachante 

- Sistema eletrônico para a tramitação dos processos de responsabilidade dos despachantes documentalistas, gerando tran
processos e informações. A iniciativa possibilita ao credenciado autorizado o acompanhamento on
Registro de Veículos - DRV, sendo comunicado dos trâmites até a sua conclusão.
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line de veículos apreendidos. 

Informatização e regulamentação de todo o Leilão do Detran-MG, sendo: atividades das Comissões de Leilões;
desde os atos preparatórios, como a triagem e a classificação dos veículos, até o arremate e a retirada do bem do pátio. A in
plataforma virtual abarcará a alienação em hasta de veículos apreendidos após o prazo legal de guarda, garantindo
segurança aos processos de apreensão e de leilão. O sistema permite a inserção de várias fotografias dos veículos que estão s
Essa ação reduz a visitação presencial nos pátios, permitindo que todo o processo aconteça de forma remota e passível de auditoria.

Reduz a ação humana nas rotinas do Departamento, o que inviabiliza possíveis casos de irregularidades, bem como promove a seg
O cidadão ganha em celeridade, transparência e confiabilidade nas atividades.

Implantação do Sistema de Gestão do Despachante – SIGED. 

eletrônico para a tramitação dos processos de responsabilidade dos despachantes documentalistas, gerando tran
processos e informações. A iniciativa possibilita ao credenciado autorizado o acompanhamento on-line dos processos aportados na Divisão de 

DRV, sendo comunicado dos trâmites até a sua conclusão. 
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idades das Comissões de Leilões; execução de todo o processo, 
desde os atos preparatórios, como a triagem e a classificação dos veículos, até o arremate e a retirada do bem do pátio. A inclusão em 

de guarda, garantindo celeridade, transparência e 
segurança aos processos de apreensão e de leilão. O sistema permite a inserção de várias fotografias dos veículos que estão sendo leiloados. 

e todo o processo aconteça de forma remota e passível de auditoria. 

Reduz a ação humana nas rotinas do Departamento, o que inviabiliza possíveis casos de irregularidades, bem como promove a segurança dos 
O cidadão ganha em celeridade, transparência e confiabilidade nas atividades. 

eletrônico para a tramitação dos processos de responsabilidade dos despachantes documentalistas, gerando transparência dos 
line dos processos aportados na Divisão de 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprimoramento do Novo Site do Detran: Pós 

- O novo site do Detran amplia e qualifica
tramitação de informações entre o Detran e os usuários,

- Realização de alterações e correções de erros que v

- Disponibilização da autenticação, apresentando a opção de acesso por meio de CPF e senha cadastrados no próprio site
ainda, pelo Portal do Governo Federal, gerando autonomia, t
na realização dos serviços.  

- Aperfeiçoamento do Sistema de Segurança Corporativo 
recuperação de acesso ao site, permitindo que o cidadão altere o próprio e
e reduzir o número de atendimentos presenciais

- A opção de auditoria na gestão do sistema permite verificar quais informações
editor. O objetivo é de aumentar a segurança de dados dos cidadãos cadastrados, identificar e solucionar rapidamente 
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Site do Detran: Pós -Implantação. 

amplia e qualifica a prestação de serviços ao cidadão, através de modernização, com garantia de segurança na 
es entre o Detran e os usuários, celeridade, possibilidade de download e upload e acompanhamento dos serviços. 

orreções de erros que vieram com a nova versão do site. 

, apresentando a opção de acesso por meio de CPF e senha cadastrados no próprio site
pelo Portal do Governo Federal, gerando autonomia, transparência e segurança para o usuário, inibindo possíveis fraudes por terceiros 

Aperfeiçoamento do Sistema de Segurança Corporativo - SSC em relação ao cadastro de usuário no site do Detran
de acesso ao site, permitindo que o cidadão altere o próprio e-mail, desde que esteja autenticado no Portal. 

reduzir o número de atendimentos presenciais, proporcionando soluções rápidas, simples e seguras para o usuário.

opção de auditoria na gestão do sistema permite verificar quais informações foram alteradas no cadastro do cidadão
de aumentar a segurança de dados dos cidadãos cadastrados, identificar e solucionar rapidamente 

TRANSPARÊNCIA 
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a prestação de serviços ao cidadão, através de modernização, com garantia de segurança na 
celeridade, possibilidade de download e upload e acompanhamento dos serviços.  

, apresentando a opção de acesso por meio de CPF e senha cadastrados no próprio site, com a possibilidade, 
ransparência e segurança para o usuário, inibindo possíveis fraudes por terceiros 

de usuário no site do Detran-MG, que possibilita a 
mail, desde que esteja autenticado no Portal. O objetivo é controlar 

soluções rápidas, simples e seguras para o usuário. 

foram alteradas no cadastro do cidadão, com a identificação do 
de aumentar a segurança de dados dos cidadãos cadastrados, identificar e solucionar rapidamente qualquer irregularidade. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Disseminação do sistema virtual de agendamento no interior 

- O agendamento dos serviços do Detran
celeridade ao cidadão. 

 

   

 

• Disponibilização de processos administrativos pelo 

- Viabilizar ao cidadão transparência das informações por meio de acesso ao site Detran nos processos administrativos.
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Disseminação do sistema virtual de agendamento no interior do Estado. 

amento dos serviços do Detran-MG, nas unidades do interior do Estado de Minas Gerais, possibilitará o

Disponibilização de processos administrativos pelo Site do Detran-MG. 

Viabilizar ao cidadão transparência das informações por meio de acesso ao site Detran nos processos administrativos.
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erior do Estado de Minas Gerais, possibilitará o controle, transparência e 

          

Viabilizar ao cidadão transparência das informações por meio de acesso ao site Detran nos processos administrativos. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Parcerias realizadas. 

- Parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em Pará de Minas, no Centro
prestação eficiente do serviço de emplacamento veicular na cidade, a fim de se levar maior segurança ao cidadão.

- Projeto Renovar de Araxá é tema de reunião em BH. O projeto é estabelecido entre o Detran
Poder Judiciário e Conselho Comunitário de Segurança Pública. Dentre os objetivos do projeto, estão tornar periódicos os leil
ampliar a atuação da Comissão de Leilões em Araxá para demais cidades das regionais, reduzindo a quantidade de veículos em de
pátios credenciados e outros, gerando transparência, controle e celeridade nos processos.

- Em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
Apoio aos Advogados na sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).  O espaço foi cedido pela PCMG em Uberlândia e 
diariamente para dar suporte aos advogados que atuam nas dependências da Ciretran, contando com computadores, scanner e fotocopiadora.
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Parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em Pará de Minas, no Centro
prestação eficiente do serviço de emplacamento veicular na cidade, a fim de se levar maior segurança ao cidadão.

novar de Araxá é tema de reunião em BH. O projeto é estabelecido entre o Detran-MG, Ciretran em Araxá, empresas credenciadas, 
Poder Judiciário e Conselho Comunitário de Segurança Pública. Dentre os objetivos do projeto, estão tornar periódicos os leil
ampliar a atuação da Comissão de Leilões em Araxá para demais cidades das regionais, reduzindo a quantidade de veículos em de
pátios credenciados e outros, gerando transparência, controle e celeridade nos processos. 

rdem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Uberlândia, no Triângulo Mineiro houve a inauguração da Sala de 
Apoio aos Advogados na sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).  O espaço foi cedido pela PCMG em Uberlândia e 

te para dar suporte aos advogados que atuam nas dependências da Ciretran, contando com computadores, scanner e fotocopiadora.
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Parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, para proteção da 
prestação eficiente do serviço de emplacamento veicular na cidade, a fim de se levar maior segurança ao cidadão. 

MG, Ciretran em Araxá, empresas credenciadas, 
Poder Judiciário e Conselho Comunitário de Segurança Pública. Dentre os objetivos do projeto, estão tornar periódicos os leilões na região e 
ampliar a atuação da Comissão de Leilões em Araxá para demais cidades das regionais, reduzindo a quantidade de veículos em desuso nos 

Subseção de Uberlândia, no Triângulo Mineiro houve a inauguração da Sala de 
Apoio aos Advogados na sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).  O espaço foi cedido pela PCMG em Uberlândia e funciona 

te para dar suporte aos advogados que atuam nas dependências da Ciretran, contando com computadores, scanner e fotocopiadora. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Campanhas – Cartilhas e Redes Sociais

- O Detran-MG por meio de suas redes sociais orienta à sociedade a denunciar casos de irregularidades, crimes e corrupção, por meio do a
ao Disque Denúncia 181 e Delegacia Virtual. 

- Outra funcionalidade disponibilizada ao cidadão é o acesso rápido à Ouvidoria do Estado de Minas Gerais via site Detran
PCMG que projeta o acesso à Ouvidoria de Polícia e ao Setor de Atendimento às Partes da Corregedoria Geral de Polícia.

- Internamente nas instalações e corredores do Detran
Banners da Ouvidoria Geral do Estado, para manifestações ou denúncias estão amplamente divulgados para todo o público e ser
objetivo é garantir que os usuários possam usufruir de forma tranquila dos serviços prestados pelo Detran
realização do serviço ou pela contratação de profissionais despachantes devidamente credenciados a entidades 
determina a lei. Foi realizada campanha de alerta sobre site falso, utilizando o nome do Detran
por meio de aplicativos de mensagens ou realizar pagamentos por meio de transferências ban

- Elaboração de cartilha com as principais dúvidas apresentadas pelos cidadãos no momento de vender e comprar um veículo, uma v
documentos, agora, não são mais emitidos em papel
informa sobre os procedimentos realizados de forma on
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Cartilhas e Redes Sociais. 

MG por meio de suas redes sociais orienta à sociedade a denunciar casos de irregularidades, crimes e corrupção, por meio do a
ao Disque Denúncia 181 e Delegacia Virtual.  

funcionalidade disponibilizada ao cidadão é o acesso rápido à Ouvidoria do Estado de Minas Gerais via site Detran
PCMG que projeta o acesso à Ouvidoria de Polícia e ao Setor de Atendimento às Partes da Corregedoria Geral de Polícia.

namente nas instalações e corredores do Detran-MG são divulgados materiais para promoverem a integridade institucional e funcional.  
Banners da Ouvidoria Geral do Estado, para manifestações ou denúncias estão amplamente divulgados para todo o público e ser
objetivo é garantir que os usuários possam usufruir de forma tranquila dos serviços prestados pelo Detran
realização do serviço ou pela contratação de profissionais despachantes devidamente credenciados a entidades 
determina a lei. Foi realizada campanha de alerta sobre site falso, utilizando o nome do Detran-MG, orientando o cidadão a não enviar dados 
por meio de aplicativos de mensagens ou realizar pagamentos por meio de transferências bancárias. 

Elaboração de cartilha com as principais dúvidas apresentadas pelos cidadãos no momento de vender e comprar um veículo, uma v
documentos, agora, não são mais emitidos em papel-moeda. O conteúdo, além de esclarecer os questionamentos quanto à docu
informa sobre os procedimentos realizados de forma on-line, inibindo, sobremaneira, a ação de terceiros ao processo.
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MG por meio de suas redes sociais orienta à sociedade a denunciar casos de irregularidades, crimes e corrupção, por meio do acesso 

funcionalidade disponibilizada ao cidadão é o acesso rápido à Ouvidoria do Estado de Minas Gerais via site Detran-MG e ao site da 
PCMG que projeta o acesso à Ouvidoria de Polícia e ao Setor de Atendimento às Partes da Corregedoria Geral de Polícia. 

MG são divulgados materiais para promoverem a integridade institucional e funcional.  
Banners da Ouvidoria Geral do Estado, para manifestações ou denúncias estão amplamente divulgados para todo o público e servidores. O 
objetivo é garantir que os usuários possam usufruir de forma tranquila dos serviços prestados pelo Detran-MG, optando pela autonomia na 
realização do serviço ou pela contratação de profissionais despachantes devidamente credenciados a entidades representativas, conforme 

MG, orientando o cidadão a não enviar dados 

Elaboração de cartilha com as principais dúvidas apresentadas pelos cidadãos no momento de vender e comprar um veículo, uma vez que os 
moeda. O conteúdo, além de esclarecer os questionamentos quanto à documentação, 

line, inibindo, sobremaneira, a ação de terceiros ao processo. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Campanhas – Cartilhas e Redes 

- O Detran-MG identifica e orienta a sociedade quanto à sinais de alerta  de possíveis casos de fraude e corrupção em suas atividades, p
de suas redes sociais. São exemplos as ações: “Operação Caminho Certo” da PCMG e a campanha como 
um jeitinho nem sempre é o caminho”. Esse é o tema da campanha promovida pelo Detran
burlam a lei, apesar de, aparentemente, facilitar a conclusão de um serviço público q
campanha de conscientização estão afixadas na Sede do Detran
divulgadas nas redes sociais do Detran

- Disponibilização de cartilha com as principais dúvidas sobre o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV
oferecer transparência aos cidadãos, subsidiando
antes produzido em papel moeda, foi substituído 
(CONTRAN). 
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Cartilhas e Redes Sociais. 

MG identifica e orienta a sociedade quanto à sinais de alerta  de possíveis casos de fraude e corrupção em suas atividades, p
de suas redes sociais. São exemplos as ações: “Operação Caminho Certo” da PCMG e a campanha como 
um jeitinho nem sempre é o caminho”. Esse é o tema da campanha promovida pelo Detran-MG para alertar os cidadãos sobre práticas que 
burlam a lei, apesar de, aparentemente, facilitar a conclusão de um serviço público que demanda certos protocolos. As peças gráficas da 
campanha de conscientização estão afixadas na Sede do Detran-MG, Divisão de Registro de Veículos 
divulgadas nas redes sociais do Detran-MG e PCMG. 

tilha com as principais dúvidas sobre o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV
oferecer transparência aos cidadãos, subsidiando-os quanto à compreensão sobre o processo de digitalização do documento anual. O CRLV, 

m papel moeda, foi substituído pela versão eletrônica, a partir da Resolução 809/20 do Conselho Nacional de Trânsito 
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MG identifica e orienta a sociedade quanto à sinais de alerta  de possíveis casos de fraude e corrupção em suas atividades, por meio 
de suas redes sociais. São exemplos as ações: “Operação Caminho Certo” da PCMG e a campanha como “Jeitinho brasileiro ou crime?”.  “Dar 

MG para alertar os cidadãos sobre práticas que 
ue demanda certos protocolos. As peças gráficas da 

MG, Divisão de Registro de Veículos -DRV, para a imprensa em geral e 

tilha com as principais dúvidas sobre o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-e), para 
os quanto à compreensão sobre o processo de digitalização do documento anual. O CRLV, 

pela versão eletrônica, a partir da Resolução 809/20 do Conselho Nacional de Trânsito 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Campanhas – Cartilhas e Redes Sociais

- Materiais:  

https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/fale
http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/policia
https://drive.google.com/file/d/16sGkGIxgSh22MkvjtIdCXKPqEHTb2ysx/view
https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/
https://www.detran.mg.gov.br/sobre
supostos-despachantes 
https://www.detran.mg.gov.br/sobre
despachantes 
https://www.detran.mg.gov.br/sobre
https://www.detran.mg.gov.br/sobre
do-detran-mg 
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Cartilhas e Redes Sociais. 

https://www.detran.mg.gov.br/atendimento/fale-conosco-c/denuncia-anonima 
http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/policia-civil 
https://drive.google.com/file/d/16sGkGIxgSh22MkvjtIdCXKPqEHTb2ysx/view 
https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/ 

an.mg.gov.br/sobre-o-detran-1/sala-de-imprensa/noticias/ operacao-caminho-certo

https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran-1/sala-de-imprensa/noticias/acao-da-pcmg-e-pmmg-resulta

https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran-1/sala-de-imprensa/noticias/pcmg-prende-falsos-despachantes
https://www.detran.mg.gov.br/sobre-o-detran-1/sala-de-imprensa/comunicados/pcmg-alerta-sobre-golpe
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certo-da-pcmg-coibe-atuacao-ilegal-de-

resulta-na-prisao-de-sete-falsos-

despachantes-por-estelionato 
golpe-de-ligacoes-para-os-cfcs-em-nome-

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELO HORIZONTE 
15 DE OUTUBRO – 2021 


