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TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E OPERACIONAL  

 
                                                                                        TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA       E                                                                                       OPERACIONAL QUE
ENTRE SI       CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS E O  MUNICÍPIO INTEGRADO

AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO ________________________

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Órgão Execu�vo de Trânsito, com sede
na Rod. Papa João Paulo II, nº 4001, 5º andar - Edi�cio Gerais, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901, Belo
Horizonte/MG, inscrito no CNPJ nº 18.715.532/0001-70, doravante denominada DETRAN/MG, neste ato
representado pelo Excelen�ssimo Diretor Dr. Eurico da Cunha Neto, MASP nº       , e o MUNICÍPIO
INTEGRADO AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ________________________ , neste ato
representado pelo Excelen�ssimo Prefeito Municipal, __________________________, com base nas
disposições do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), da Lei nº 8.666/93, da Resolução nº
576/2016, expedida pelo CONTRAN, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E OPERACIONAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Cons�tui objeto deste Termo de Convênio de Cooperação Administra�va, Técnica e Operacional a
gestão, administração, intercâmbio de informações, disponibilidade e fornecimento de dados cadastrais
dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e no�ficação de
penalidades e de arrecadação de multas na área de competência do Município Integrado ao Sistema
Nacional de Trânsito, que a este Convênio aderir, visando à implementação das atribuições con�das na
Lei nº 9.503, de 23/09/1997, que ins�tuiu o Código de Transito Brasileiro, e normas complementares,
segundo diretrizes emanadas pelo DETRAN/MG.

1.2 Ressalta-se que a disponibilização e o fornecimento de dados cadastrais dos veículos registrados e
dos condutores habilitados são provenientes da cessão do direito de uso da base de dados do
DETRAN/MG (veículos e condutores), sendo que a interface com os sistemas SDAK e SS06 se dará por
meio de prestação de serviços de informá�ca entre o Município Integrado e a PRODEMGE, empresa que
hospeda os dados mencionados.

1.3 O presente Convênio tem como base legal o art. 22, incisos I, XIII, XIV; art. 23, art. 24, inciso XIII, art.
25, caput e art. 320-A, todos do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução nº 576, de 24 de fevereiro de
2016, do CONTRAN.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA –  DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

2.1 DOS CONVENENTES

2.1.1 DO DETRAN/MG



O DETRAN/MG, possuirá as seguintes obrigações: 
a) Cumprir rigorosamente o pactuado no presente Convênio, estabelecendo as diretrizes para a polí�ca
de administração de cessão de direito de uso dos dados cadastrais, objeto deste Instrumento. 
b) Gerir, coordenar e administrar o banco de dados que contenha as informações rela�vas a veículos
(Sistema SDAK) e condutores (Sistema SS06). 
c)Manter atualizado a base de dados de cadastros de veículos e de condutores, com informações
fornecidas por todos os par�cipantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), disponibilizando-a para
consulta na forma estabelecida neste Convênio. 
d) Fornecer os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de
imposição e no�ficação de penalidades e de arrecadação de multas na área de competência do
Município Integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. 
e)Disponibilizar ao Município Integrado, por meio do SIT, as informações oriundas das autuações
aplicadas na circunscrição do Município Integrado. 
 

2.1.2 DO MUNICÍPIO INTEGRADO

O Município Integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, após adesão ao presente Instrumento, possuirá
as seguintes obrigações: 
a)Responsabilizar-se pelo uso correto e é�co dos sistemas e das informações disponibilizadas, para fins
exclusivos do objeto deste Convênio, resguardado o sigilo dos dados acessados. 
b)Responsabilizar-se por autuar e aplicar as penalidades de sua competência; arrecadar os valores
decorrentes das penalidades; no�ficar os proprietários e condutores infratores da autuação e da
penalidade, com base no endereço disponibilizado pelo cadastro de veículos do DETRAN/MG; julgar as
defesas de autuações e recursos apresentados, além de outras atribuições rela�vas às infrações de
competência municipal. 
c)Firmar termo de convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais, para fins de delegação das
competências elencadas no ar�go 24 do Código de Trânsito Brasileiro, rela�vas à fiscalização de trânsito,
bem como as medidas administra�vas delas decorrentes.   
d) O Município Integrado deverá se cadastrar junto ao Sistema Nacional de Trânsito e providenciar toda a
estrutura técnica necessária para cumprir a obrigação descrita na alínea “b” desta Cláusula, sob pena de
ensejar a imediata rescisão deste Convênio e consequentemente receber tratamento de Município Não
Integrado. 
e) O Município Integrado, após aderir ao presente Convênio, deverá firmar contrato de prestação de
serviços de informá�ca com a PRODEMGE, empresa que hospeda os dados cadastrais dos veículos
registrados e dos condutores habilitados, para a interface com os sistemas SDAK e SS06.

2.1.3  DO DETRAN/MG, CONJUNTAMENTE COM OS MUNICÍPIOS INTEGRADOS:

a)Coordenar e acompanhar a execução deste Convênio, exercendo o controle das a�vidades, avaliando os
resultados e os reflexos das atuações administra�vas e operacionais. 
b)Compar�lhar, tabular e disponibilizar entre os Convenentes dados esta�s�cos e relatório qualita�vo
das infrações de trânsito a serem auferidas mensalmente. 
c)Estabelecer diretrizes voltadas para o fortalecimento das ações decorrentes do Plano de Trabalho que
compõe este Termo, obje�vando o alcance de resultados que propiciem o cumprimento efe�vo da
legislação de trânsito, no limite de suas competências.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

3.1 O pessoal que a qualquer �tulo for disponibilizado para a execução desse Convênio guardará a
vinculação de origem, não implicando relação jurídica de qualquer natureza, mormente trabalhista, com
os outros Convenentes.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREPOSTOS E DA GESTÃO DO PRESENTE CONVÊNIO



4.1 Ficam indicados os seguintes prepostos para a execução deste termo: 
pelo DETRAN/MG, o Exm.º Diretor. 
pelo Município Integrado, o Exm.º Prefeito Municipal. 
 

4.2 As responsabilidades dos Gestores do presente Termo de Convênio serão:

4.2.1 O DETRAN/MG, se encarregará de:
a)Zelar pela fiel e boa execução do Termo de Convênio. 
b)Coordenar e acompanhar a execução deste Termo, exercendo o controle das a�vidades e o intercâmbio
de informações entre órgãos e en�dades do execu�vo de trânsito Municipal. 
c)Propor alterações de cláusulas por meio do termo adi�vo, quando representar medida imprescindível a
sua boa execução, providenciando inclusive as reformulações do plano de trabalho, quando for o caso. 
d)Propor a denúncia/rescisão, quando for o caso. 
 

 O Município Integrado se encarregará de: 
a)Zelar e primar pela fiel e boa execução desse Termo de Convênio. 
b)Coordenar e acompanhar a execução deste Termo, exercendo o controle das a�vidades, avaliando os
resultados e os reflexos das atuações administra�vas e operacionais. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

5.1 O Departamento de Trânsito da Polícia Civil de Minas Gerais, sediado na Capital, será encarregado de
fiscalizar o fiel cumprimento deste Convênio.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA

6.1 Os convenentes tratarão confidencialmente todos os documentos, dados e informações que lhes
forem fornecidos por meio deste Convênio, vedada a divulgação, por qualquer meio.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

7.1 O presente Convênio terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a par�r da data de sua
assinatura, podendo sofrer alterações, mediante termos adi�vos, ficando ra�ficados e convalidados todos
os atos já pra�cados e levados a efeito.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA, RESCISÃO OU SUSPENSÃO DE ACESSO AO SISTEMA

8.1 O Termo de Adesão do presente Convênio poderá ser denunciado ou rescindido, a qualquer tempo,
unilateralmente por qualquer dos convenentes, mediante comunicação escrita, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, ou mediante acordo, ficando os convenentes, responsáveis pelas obrigações
assumidas durante o tempo de sua vigência.

8.2 O Município Integrado que aderir ao presente Convênio poderá, a qualquer tempo, mediante
comunicação escrita, rever a adesão solicitando a sua exclusão do rol de Municípios conveniados.

 

9. CLÁUSULA NONA  - DA PUBLICAÇÃO

9.1 A publicação do extrato do presente Convênio bem como dos seus Termos Adi�vos, no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, ficará a cargo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em obediência ao
disposto no Parágrafo Único do Ar�go 61 da Lei 8.666/93.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA  – DO FORO



10.1 Os convenentes elegem o foro da Vara da Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte/MG para
dirimir eventuais dúvidas emergentes do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro.

10.2 E por estarem assim acordados com as condições e cláusulas aqui estabelecidas, os convenentes
firmam o presente instrumento. 
 

Belo Horizonte,        

    ____________________________           
_____________________________________                                         
              Eurico da Cunha Neto                                XXXXXXXXXXXXXXXXX 
         Delegado Geral de Polícia Civil                           Prefeito municipal     
                Diretor do DETRAN/MG

 

 

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 
 

1 – CONCEDENTE

  
Órgão/ En�dade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS – DETRAN        
CNPJ: 18.715.532/0001-70        
Endereço: Rod. Papa João Paulo II, nº 4001, 5º andar - Edi�cio Gerais, Bairro Serra Verde   CEP: 31.630-
901 
    
Nome do responsável: Eurico da Cunha Neto                                      CPF:   
CI/ÓE:                              – SSP/MG    CARGO: Delegado Geral     Função: Diretor do DETRAN/MG    

2 - PROPONENTE: (A SER PREENCHIDO PELO MUNICÍPIO)

  
Órgão/ En�dade:         
CNPJ:         
Endereço:     CEP:         
Nome do responsável:     CPF:         
CI/ÓE:    CARGO:     Função:     

 

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: 
  
OBJETO:             
Gestão, administração, intercâmbio de informações, disponibilidade e fornecimento de dados cadastrais
dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e no�ficação de
penalidades e de arrecadação de multas na área de competência do Município Integrado ao Sistema
Nacional de Trânsito, visando à implementação das atribuições con�das na Lei nº 9.503, de 23/09/1997,
que ins�tui o Código de Trânsito Brasileiro, e normas complementares, segundo diretrizes emanadas pelo
DETRAN/MG.  

PERÍODO DE EXECUÇÃO

 Início: Julho/2022     Término: Julho/2027   

 



 4 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
  
O Município Integrado ao Sistema Nacional de Trânsito que aderir ao presente Convênio terá acesso aos
dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados na base de dados do DETRAN/MG,
por meio da cessão do direito de uso dos sistemas SDAK e SS06. 
O presente convênio, buscando estabelecer procedimentos de cooperação que propiciem a
implementação dos disposi�vos do Código de Trânsito Brasileiro, legi�ma o Município Integrado para o
desempenho das suas atribuições, tais como aplicação das penalidades de sua competência; arrecadação
dos valores decorrentes das penalidades; no�ficação aos proprietários e condutores infratores da
autuação e da penalidade com base no endereço disponibilizado pelo cadastro de veículos do
DETRAN/MG; julgamento das defesas de autuações e recursos apresentados, além de outras atribuições
rela�vas às infrações de competência municipal. 
      

5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

DETRAN/MG:

   
I    Gerir, coordenar e administrar o banco de dados que contenha as informações rela�vas a veículos
(Sistema SDAK) e condutores (Sistema SS06) e autorizar o acesso ao Município Integrado.    
 

MUNICÍPIO: 
      
I       Responsabilizar-se por autuar e aplicar as penalidades de sua competência; arrecadar os valores
decorrentes das penalidades; no�ficar os proprietários e condutores infratores da autuação e da
penalidade, com base no endereço disponibilizado pelo cadastro de veículos do DETRAN/MG; julgar as
defesas de autuações e recursos apresentados, além de outras atribuições rela�vas às infrações de
competência municipal.  

 

Referência: Processo nº 1510.01.0297171/2021-13 SEI nº 48199749


