
SAIBA COMO AGENDAR 
O ATENDIMENTO PARA 

SERVIÇOS DE VEÍCULOS EM 
BELO HORIZONTE



1 – www.detran.mg.gov.br Acesse o site do Detran-MG: .



2 – Na aba “Veículos”, selecione o serviço a ser executado e 

preencha o formulário eletrônico. A ficha cadastro e o 

Documento de Arrecadação Estadual (DAE) serão emitidos. 

*Efetue o pagamento do DAE e verifique se todos os débitos estão quitados e 

atualizados no sistema do Detran-MG (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Taxa de Licenciamento, Seguro DPVAT, Multas e a baixa de 

impedimentos, se houver).



3 – Após a atualização do pagamento do DAE, retorne à 

pagina inicial do site do Detran-MG e clique em 

“AGENDAMENTO ON-LINE”, disponível no menu 

“ACESSO RÁPIDO”.



4 – Para agendamento na Divisão de Registro de 

Veículos, clique no botão verde “AGENDAMENTO ON-

LINE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA DRV E NAS 

CIRETRANS”.



5 – Na caixa “Município”, selecione “Belo Horizonte”.



6 – Na caixa “Unidade”, selecione “Divisão de Registro 

de Veículos”.



7 – Na caixa “Serviço”, selecione a opção que adeque à 

condição do usuário.

*Particular: proprietário do veículo, parente de 1º grau ou representante 

legalmente constituído.

*Despachante: usuário que exerce atividade remunerada e que foi acionado pelo 

proprietário do veículo para realizar serviços junto ao Detran. 



8 – Na caixa “Sub-serviço”, selecione o processo que 

deseja fazer o registro.



9 – Na caixa “Data”, selecione o dia que deseja ser 

atendido na Divisão de Registro de Veículos.



10 – Na caixa “Hora”, selecione o horário que deseja ser 

atendido na Divisão de Registro de Veículos.



11 – Na caixa “Tipo de Documento”, selecione CPF 

(pessoa física proprietária do veículo) ou CNPJ (pessoa 

jurídica proprietária do veículo).



12 –  Na caixa “CPF/CNPJ”,  digite o número 

correspondente à opção selecionada na caixa “Tipo de 

Documento”.



13 – Na caixa “Nome”, digite o nome completo do 

proprietário do veículo.



14 – Nas caixas “E-mail” e “Confirmar E-mail”, digite o 

endereço eletrônico em que deseja receber a confirmação 

do agendamento.

*O endereço eletrônico digitado deve ser exatamente o mesmo nas duas caixas.



15 – Na caixa “Placa”, digite a placa correspondente ao 

veículo que será atendido.



16 – Na caixa “Chassi”, digite o chassi correspondente ao 

veículo que será atendido.



17 – Após completar todos os dados solicitados, 

marque a caixa “reCAPTCHA” e clique em “Próximo”.



18 – Verifique se os dados digitados estão corretos e 

clique em “Próximo”.

000.000.000-00

JOSE MARIA



19 – O agendamento foi realizado com sucesso! 

O e-mail de confirmação será enviado para o 

endereço eletrônico indicado.

000.000.000-00

JOSE MARIA



xxxxx@hotmail.com

JOSE MARIA
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20 – O e-mail de confirmação recebido deverá ser 

impresso e apresentado no ato do atendimento.



Acompanhe nossos canais de comunicação:

detranmg detranmgDetran_MG

detranmg_pcmg detran.mg.gov.brwwwDetran-MG

pcmg.oficial pcmgoficialpcmgoficial

pcmgoficial www.policiacivil.mg.gov.brwww
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