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APRESENTAÇÃO 

O Detran-MG apresenta neste material suas ações, resultados, bem como os 
indicadores resultantes dos processos desenvolvidos no ano de 2016. Trata-se de um 
importante instrumento gerencial que objetiva evidenciar o desempenho das 
atividades implementadas em todo Estado. Vale destacar que tais relatórios refletem 
o trabalho desafiador de gerir uma instituição que presta serviços a um público tão 
diferenciado como o de Minas Gerais, sendo reconhecido e referenciado por 
inúmeras instituições no país. 

Hoje, o Detran-MG é responsável pelo registro e controle da segunda maior frota do 
país, perdendo apenas para o Estado de São Paulo e ficando à frente do Paraná. O 
Detran-MG é também o segundo maior Estado no quesito número de condutores 
habilitados. Para tanto, no intuito de atender a demanda e oferecer aos cidadãos um 
serviço de qualidade, a instituição trabalha com base em um modelo de 
administração pública  orientado para  resultado, estruturado em um processo de 
avaliação constante do desempenho da gestão, adotando mecanismos de 
mensuração por objetivos, metas e resultados, tanto em relação ao planejado e 
realizado, como em relação aos recursos financeiros, materiais e humanos 
empregados, e aos benefícios gerados à  sociedade.  

O cenário de 2016 ensejou a busca de uma nova forma de atuação, no sentido 
de promover um avanço na gestão do planejamento estratégico do Detran-MG. 
Embora a implantação da nova metodologia tenha requerido adaptações face às 
especificidades peculiares ao serviço público, o esforço se justificou 
principalmente  pela possibilidade da  realização de  encontros mensais, com foco em 
processos que ofereceram: inovação, satisfação 
dos  usuários,  qualidade,  capacidade  de resposta, produtividade e investimentos 
para modernizar suas instalações físicas e informacionais, bem como capacitar seus 
recursos humanos.  

Tais encontros trataram  de forma integrada e acompanharam o desempenho das 
ações em todo o seu ciclo de execução, mediante uso de planilha denominada Plano 
de Ação,  preenchida  mensalmente pelas  unidades  do  Detran-MG. Ao longo do 
período de execução desse novo modelo de gestão, houve, em 
linhas gerais, a sinergia entre esforço de trabalho e alcance dos objetivos 
estratégicos, cujo foco concentra-se  na  melhoria  e  na simplificação dos processos, 
que atendam de forma eficiente e eficaz os ensejos da sociedade.  

 
  A Direção 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais 
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QUEM SOMOS? 
 
Os servidores estão lotados nas diversas unidades do Detran-MG: na Sede da Avenida 
João Pinheiro, no anexo da Rua Bernardo Guimarães, na Divisão de Registros de 
Veículos, Rua Miguel Gentil, nas Delegacias Especializadas de Acidente de Veículos, 
Avenida Santos Dumont, e de Investigação de Furto e Roubo de Veículos 
Automotores, Rua Uberaba, em Belo Horizonte.  
 

 

 

 

 

O DETRAN-MG também coordena as atividades de trânsito nas Circunscrições 
Regionais de Trânsito – CIRETRANS e gerenciadoras constituídas pelas diversas 
Delegacias de Trânsito da Polícia Civil e distribuídas no interior do Estado.  
Distribuição das CIRETRANS e unidades gerenciadoras de Trânsito em Minas Gerais 

CARGO

ADM POLICIAL ADM POLICIAL ADM POLICIAL ADM POLICIAL ADM POLICIAL

Delegado de Polícia 0 13 0 7 0 6 0 7 0 2

Escrivão de Polícia 0 3 0 13 0 7 0 10 0 1

Perito Criminal/Médico 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Investigador de Polícia 0 27 0 47 0 26 0 68 0 55

Auxiliar de Polícia 20 0 6 0 2 0 0 0 7 0

Analista de Polícia 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Técnico Adm da Polícia Civil 189 0 13 0 7 0 8 0 63 0

Administrativo Contratado 51 0 1 0 1 0 0 0 31 0

Total 274 47 20 67 13 39 8 85 101 58

TOTAL GERAL 712

Fonte: Departamento Pessoal

Data 09-03-2017

RELATORIO DE GESTAO

SEDE COP DEAV DEIFRVA DRV

25%

23%

8,6%

63,5%

85,4%

75%

77%

91,4%

36,5%

14,6%

DEAV

COP

DEIFRVA

DRV

Sede

Distribuição dos servidores nas unidades do DETRAN-MG 

ADM Policial
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MISSÃO 

Promover a segurança no trânsito e a cidadania, potencializando a investigação 
policial e as ações socioeducativas nas áreas de habilitação, registro de veículos e 
educação para o trânsito, atuando com ética, responsabilidade, transparência e 
elevados padrões de qualidade. 

VALORES 

Ética 
Responsabilidade 
Transparência 
Qualidade 
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OBJETIVOS 

Os objetivos estratégicos a serem alcançados ou mantidos no horizonte do Detran-
MG são: 

 
Objetivo Geral: 

Desenvolver ações sistêmicas e contínuas que elevem e potencializem o Detran-MG 
como um órgão de excelência em gestão, traduzida na satisfação de seus usuários. 

Objetivos Específicos: 

A. Ampliar os procedimentos de qualificação profissional de todos os servidores, 
com vistas na potencialização da eficiência operacional do órgão; 

B. Expandir o projeto “Educação para o Trânsito – Só assim tem sentido”, para 
todas as escolas públicas do Estado de Minas Gerais. 

C. Reduzir o número e a gravidade dos acidentes de trânsito por meio de 
permanentes campanhas educativas; 

D. Modernizar e ampliar a infraestrutura física e logística do órgão, visando 
promover maior agilidade no atendimento e conforto ao público, bem como aos 
servidores; 

E. Modernizar e padronizar as atividades dos serviços de habilitação e registro de 
veículos automotores; e 

F. Implementar as atividades de natureza policial destinadas a investigação e 
apuração de crimes de trânsito e de outras infrações definidas em ato do Chefe da 
Polícia Civil. 

 

PLANO DE GESTÃO DO DETRAN-MG 

O Detran-MG desenvolveu seu Plano de Gestão através de discussões com gestores 
de cada eixo (Habilitação, Educação de Trânsito, Infrações e Veículos), vislumbrando 
a consolidação de conceitos acadêmicos, de uma gestão transparente e de 
meritocracia. Acreditamos que o Departamento está maduro e mais competente 
para gerir suas ações e assumir suas responsabilidades. 

 Revisão e Monitoramento dos projetos e/ou processos no portfólio do Detran-
MG; 

 Modelagem dos macro processos de suporte às ações finalísticas; 

 Otimização dos processos finalísticos; 



 

 

5 

 

Relatório de Gestão e Indicadores de Resultado / 2016 

 Realização dos objetivos estratégicos da PCMG e finalísticos do Detran-MG; 

 Tornando o Detran-MG um órgão de excelência e gestão. 

 

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO DETRAN-MG  

O Detran-MG, antenado nas novas perspectivas culturais e comportamentais da 
sociedade pós-contemporânea e visando cumprir o papel de  garantir os direitos e a 
satisfação dos cidadãos, no que tange a administração da frota de veículos no Estado, 
incluindo-se os registros, emplacamentos, verificações de itens de segurança 
obrigatórios, formação, habilitação e controle de motoristas, atende às seguintes 
diretrizes estratégicas: 

 Integração à Polícia Civil; 
 Melhoria da qualidade dos gastos/otimização da receita; 
 Desconcentração de procedimentos com a padronização e otimização dos 

processos na capital e no interior; 
 Disponibilização de informações para investigação criminal em tempo real; 
 Valorização, Capacitação e Motivação dos servidores; 
 Excelência na prestação de serviço ao cidadão. 
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NOSSA REDE CREDENCIADA E TERCEIRIZADA 
 

 
 
O Detran-MG conta com uma rede de parceiros e tem como objetivo  
aumentar o número de credenciamentos junto ao órgão, na busca de oferecer 
um serviço mais ágil e de qualidade aos usuários. 
 

 Pátios 
 
A parceria com os Pátios possibilitou o aumento e a eficácia das fiscalizações 
permitindo que os veículos irregulares fossem retirados imediatamente de 
circulação. Hoje o Detran-MG conta com 378 Pátios credenciados para a 
guarda e recolhimento de veículos apreendidos. 
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Distribuição dos pátios credenciados pelo DETRAN em Minas Gerais 

 
 

 Unidades de Atendimento Integrado – UAI 
 

 
 

No intuito de desburocratizar e ampliar a disponibilização de serviços públicos 
ao cidadão, o Detran-MG realizou parceria com os Postos UAI, o que 
proporcionou  excelência e maior comodidade no atendimento à população. O 
serviços do Detran-MG passaram a ser realizados nas 29 Unidades de 
Atendimento Integrado (UAI’s) espalhadas pelo Estado. 
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 Araçuaí 
 Barbacena 
 Barro Preto 
 Caratinga 
 Coronel Fabriciano 
 Curvelo 
 Divinópolis 
 Lavras 
 Muriaé 
 Paracatu 
 Passos 
 Patos de Minas 

 Poços de Caldas 
 Ponte Nova 
 Pouso Alegre 
 Praça Sete 
 São João Del Rei 
 Sete Lagoas 
 Teófilo Otoni 
 Uberaba 
 Betim 
 Juiz de Fora 
 Governador Valadares 
 Montes Claros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

 

Relatório de Gestão e Indicadores de Resultado / 2016 

Nas UAI's, o cidadão pode, dentre outras opções realizar: 
 

SERVIÇOS DETRAN NAS UAIS 

UNIDADES SERVIÇOS/DETRAN 

Araçuaí 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Barbacena 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Barro Preto 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Caratinga 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Coronel Fabriciano 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Curvelo 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Divinópolis 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Lavras 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 
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Muriaé 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Paracatu 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Passos 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Patos de Minas 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Poços de Caldas 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Ponte Nova 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Pouso Alegre 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Praça Sete 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Impressão 2ª Via CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

São João Del Rei 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 
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Sete Lagoas 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Teófilo Otoni 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Uberaba 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

  

Betim 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Juiz de Fora 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Governador Valadares 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Montes Claros 

Agendamento Prova Reciclagem 

Alteração de dados veículos 

Alteração de Endereço Condutor 

Alteração de Endereço do Veículo 

Autorização Remarcação Chassi. NDT 

Carteira de Habilitação 

Comunicação de Venda 

Despachante 

DETRAN 

Emissão de Alvará. Liberação de Veículo 
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Apreendido 

Emissão 2º CRV 

Emissão CRLV 

Emissão CRLV Rem. Chassi 

Emissão de BO CNH 

Emissão de CNH 1º via 

Emissão de CNH 2º via 

Emplacamento de veículo Automotor 

Emplacamento de veículo Automotor 
Encaixe 

Entrega carta de arrematação leilão 

Entrega CRLV Concessionaria 

Entrega Pré Autorização laudo 
INMETRO 

Entrega Transferência Importação 
Prontuário outra UF 

Entrega Baixa Registro Veículo 

Entrega de CNH 

Entrega de CRLV 

Entrega Lacre DETRAN 

Impressão de 2º CRLV 

Lote DETRAN 

Pré autorização Licença Inmetro 

Prova de reciclagem 

Prova Eletrônica Legislação 

Recolhimento CNH cumprimento Penal 

Renovação de CNH 

Restituição de CNH 

Solicitação Baixa Registro Veículo 

Transferência Importação Prontuário 
UF 

Transferência de veículos 

Vistoria de veículos 

Vistoria de veículos Encaixe 

Uberlândia 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica Legislação 

Uberaba 
Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 
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Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica Legislação 

  

Barreiro 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Contagem 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 

Venda Nova 

Alteração Endereço Veículo 

Comunicação Venda Veículo 

Entrega CNH 

Entrega CRLV 

Prova Eletrônica de Legislação 
               Fonte: SEPLAG  
                Data: 14/02/2017  

 
 PROVA ELETRÔNICA DE LEGISLAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO 
 INTEGRADO (UAI) 

 
Realização da implantação do novo sistema de provas de legislação na 
Unidade de Atendimento Integrado (UAI). O modelo da prova pela internet 
proporciona rapidez e segurança para o candidato à Carteira Nacional de 
Habilitação, extinguindo as provas escritas, filas e burocracias; facilitando a 
vida do cidadão, especialmente do interior. 
 
A ação conjunta entre os órgãos prevê outros avanços para quem busca a 
carteira de habilitação, como a ampliação da oferta de vagas para a realização 
de provas do Detran-MG. Quanto ao agendamento, para fazer a prova de 
legislação do Detran-MG, o candidato poderá agendar a data e o horário pelo 
site www.detran.mg.gov.br ou por meio da autoescola. Na capital o 
agendamento também poderá ser feito na própria sede do Departamento de 
Trânsito. O teste é feito presencialmente nas Unidades de Atendimento 
Integrado que disponibilizam o serviço. 
 
Acrescentamos que foi inaugurado, o novo ambiente da Prova Eletrônica de 
Legislação na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Barro Preto, em Belo 
Horizonte. O novo ambiente de prova passou de dez para 30 cabines e 

http://www.detran.mg.gov.br/
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transcende de 72 para 232 vagas para candidatos à habilitação por dia, com a 
adição de mais 116 vagas aos sábados, ou seja, 1276 vagas por semana. Já na 
UAI Praça Sete está disponível a prova com a plataforma via internet, que vai 
substituir gradativamente o sistema eletrônico atual e as provas escritas para 
candidatos à Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Com esse sistema, o 
Detran-MG planeja ampliar o atendimento para as provas de legislação nas 
demais UAI’s da capital e do interior do Estado nos próximos meses. 
 
Destaca-se que o teste de legislação é realizado presencialmente na sede do 
Departamento, nas Delegacias de Trânsito no interior e nas Unidades de 
Atendimento Integrado (UAI’s) que disponibilizam o serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provas eletrônicas aplicadas em 2016 
    

Situação Total 

Aprovados  143.151 
Reprovado 72.037 

Ausente 12.883 

Total 228.071 

    
 
  
 

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

63% 

31% 

6% 

% de provas eletônicas aplicadas por situação em 2016 

Aprovados

Reprovado

Ausente
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 
 Fonte: SEPLAG  
 Data: 14/02/2017  

UNIDADE

Quant. 

Cabines 

Operação

Quant. 

Cabines 

Reservas

Vagas 

Diárias

Vagas 

Semanal

Vagas  

Mensal
Status

Data 

Implantação

Belo Horizonte 

(Barro Preto)
8 1 64 352 1664

Serviço 

Implantado
19/09/2016

Belo Horizonte 

(Praça Sete)
29 1 232 1276 6032

Serviço 

Implantado
18/10/2016

Belo Horizonte 

(Venda Nova) 

PPP

20 1 160 880 4160
Serviço 

Implantado
16/11/2016

Ponte Nova 3 0 18 90 396
Serviço 

Implantado
18/11/2016

Patos de Minas 4 0 24 120 528
Serviço 

Implantado
24/11/2016

Belo Horizonte 

(Barreiro) PPP
18 1 144 792 3744

Serviço 

Implantado
25/11/2016

Contagem 9 1 72 396 1872
Serviço 

Implantado
02/01/2017

Lavras 5 0 30 150 660

Aguardando 

Cronograma de 

Implantação

Passos 5 0 30 150 660
Aguardando 

Equipamentos

Coronel 

Fabriciano
3 0 18 90 396

Aguardando 

Equipamentos 

Muriaé 3 0 18 90 396 Em Andamento

Paracatu ***** ***** ***** ***** ***** Em Andamento

PROVA ELETRÔNICA DE LEGISLAÇÃO - UAI
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 Fábrica de Placas 

 
O credenciamento das fábricas de placas permitiu um maior controle da 
fabricação e distribuição das placas no Estado. Hoje contamos com 327 
fábricas credenciadas, que atuam em todo Estado de Minas Gerais.  

 
 Empresas credenciadas que realizam as remarcações de chassi /motor em 

Minas. 
 

O Detran-MG credencia empresas para remarcação de chassi/motor em 
veículos, em casos de furto e roubo, acidente ou deteriorados pelo tempo. A 
autoridade policial, após constatar a necessidade de se fazer a remarcação, 
autoriza as empresas credenciadas a realizar o procedimento, utilizando o 
número original acompanhado das letras “REM”. 
 

Remarcações de Chassis e Motores em MG - 2016 

      

Mês/Serviço Remarcação de chassi Remarcação de motor 

Jan 166 1.197 

Fev 122 1.114 

Mar 108 866 

Abr 169 1.194 

Mai 155 1.341 

Jun 181 1.214 

Jul 151 1.231 

Ago 173 1.284 

Set 127 1.167 

Out 103 996 

Nov 158 1.291 

Dez 120 1.149 

Total 1.733 14.044 

Fonte: Polícia Civil/DETRAN-MG/Armazém de veículos   

 
 Centro de Formação de Condutores – CFC’s 

 
Hoje o Detran-MG tem em torno de 1840 CFC’s credenciados, o que 
possibilitou rapidez no atendimento ao cidadão, segurança e comodidade. 
Com foco na valorização de sua rede de parceiros, no conforto do cidadão e na 
transparência, o Detran-MG no ano de 2016 realizou a capacitação dos 
Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais e das Regionais via 
sistema SIAEX  no quesito realização de tramitação de documentos 
digitalizados. 
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 Clínica Médica 

 
Atualmente o Detran-MG conta com 454 clínicas no Estado que possuem 
sistemas informatizados que permitem que todos os procedimentos sejam 
feitos online, e ainda, capturam e lançam as imagens dos candidatos, tornando 
mais rápidas as etapas do processo de habilitação. Destacamos que durante o 
ano de 2016 as Clínicas Médicas e as CIRETRANS, assim como os demais 
parceiros do Detran-MG, também receberam orientações sobre tramites dos 
processos e legislação por meio do sistema SIAEX e presencialmente via 
fiscalizações realizadas por servidores do Detran-MG. É de fundamental 
importância pontuar que no tocante à exames médicos, em 2016, foram 
realizados em média 126.533 exames/mês e no tocante a exames 
psicotécnicos foram realizados, em 2016, em média 41.080 exames/mês.  
 
Distribuição das clínicas médicas e psicológicas credenciadas em Minas Gerais 
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 Instituições e Entidades de ensino 

 
O Detran - MG fechou 2016 com um total de 33 Instituições autorizadas a 
promover  cursos especializados para condutores de veículos de transporte 
coletivo de passageiros, escolares, cargas perigosas, emergência e cargas 
indivisíveis. Quanto às Entidades hoje contamos com 19, sendo que as mesmas 
promovem cursos de formação e atualização de Instrutores de Trânsito, 
Diretores Geral e Ensino.  
 
Vale ressaltar que tanto as Instituições, como as Entidades oferecem cursos de 
mototaxista e motofretista. Outro ponto de destaque é a disponibilização por 
meio do sistema EAD de cursos à distância para reciclagem e atualização para 
renovação da CNH por meio do e-prova e Icetran. 
 

Curso de reciclagem lançados em 2016 segundo a modalidade 

    

Descrição Modalidade Curso Quantidade Cursos Lançados 

Ensino a distância/Auto Escola 11.444 

Presencial (Integral) 12.206 

Total 23.650 

Fonte: Polícia Civil/DETRAN-MG/Armazém 
habilitação   

 
 
 PRODEMGE 

 
A Prodemge é uma empresa de tecnologia da informação do governo de Minas 
Gerais que trabalha juntamente com o Detran-MG. No ano de 2016 foi 
acordado trabalhar as demandas de sistemas através do estabelecimento de 
prioridades. Para atender as expectativas do órgão foram definidas equipes de 
projetos para atuarem de acordo com a natureza da demanda (Habilitação, 
Veículos e Infrações). 
 
Na busca de maior eficiência e eficácia, houve a preocupação de se realizar o 
acompanhamento dos projetos por meio de um comitê (representantes 
PRODEMGE e Detran-MG) que passou a reunir-se mensalmente para avaliar a 
evolução dos trabalhos e estabelecer ações conjuntas para sanar as 
dificuldades  apresentadas.  
 
Vale destacar a integração dos sistemas do Detran-MG com as bases nacionais 
do RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores) e RENACH 
(Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que permitiu mais segurança 
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para a geração dos documentos de registro e licenciamento de veículos e de 
emissão da CNH.  

 

 
 
            Dados específicos: 
 

 Mantém em cadastro aproximadamente 14 milhões de veículos; 

 Mantém em cadastro aproximadamente 7,5 milhões de condutores; 

 Mantém em cadastro aproximadamente 60 milhões de infrações. 
 
 Interprint 

 
A Interprint realiza a impressão e remessa aos Correios dos documentos de 
habilitação expedidos em Minas Gerais, cuja eficácia em seus serviços 
proporcionou diminuição dos prazos de entrega das CNH’s.  
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 FENEIS – Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
 
A parceria entre a Polícia Civil e a Federação Nacional de Educação e 
Integração dos Surdos (Feneis) acontece desde o ano de 2007. Com esta 
parceria, o Detran-MG conta com os serviços de 71 funcionários com 
deficiência auditiva que realizam grande parte dos serviços de lançamento de 
dados referentes à habilitação, veículos, digitação de infrações de trânsito e 
diversas atividades administrativas. O Detran-MG  orgulha-se por fazer parte 
da inclusão social dessas pessoas. 
 

 Visual 
 
A Visual disponibiliza o serviço de Painéis Eletrônicos e o sistema SIGA, que 
favoreceu o desempenho na gestão do processo de atendimento ao cliente, 
por meio de indicadores que possibilitam o monitoramento dos processos.  
 

 CORREIOS 
 
A parceria do Detran-MG com os CORREIOS possibilitou maior comodidade ao 
cidadão, tendo em vista a distribuição e entrega ao cidadão dos documentos 
de habilitação e CRLV, bem como a comunicação direta com o usuário. 
 

 A&C 
 
A contratação do CALL CENTER possibilitou ao Detran-MG novo meio de 
comunicação e prestação de serviços ao cidadão por meio do Atendimento 155 
ou Fale Conosco.  
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 ZPS – QUALCOM Informática 
 
O Detran/MG mantém um contrato de prestação de serviços com a empresa 
ZPS – QUALCOM que presta serviços de Tecnologia da Informação, realiza 
suporte técnico, reparação, manutenção de computadores, impressoras, 
servidores, equipamentos periféricos e central de serviços (sistema de gestão 
de chamados da central de atendimento). A ZPS também oferece serviços 
inventário do DETRAN/MG, instalação e controle de software SPARK, serviço 
de manutenção em TI por meio de instalação e manutenção do sistema de 
segurança predial por vídeo monitoramento. No ano de 2016 foram recebidos 
e tratados 735 chamados pela QUALCOM. 
 

 
 

40,5%

20,5%

9,7%

9,3%

6,7%

6,0%
7,3%

Tempo de solução para os chamados

Em até 1 dia

Em até 2 dias

Em até 3 dias

Em até 4 dia

Em até 5 dias

Em até 6 dias

Em até 7 dias
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GESTÃO ESTRATÉGICA COM FOCO EM RESULTADOS 
 
 Modelagem de Processos de Negócios 

 
 

O Detran-MG objetivando encontrar 
soluções para modernização dos 
sistemas de Gestão de Trânsito, 
realizou a modelagem de processos de 
negócios em diversos setores, por meio 
de entrevistas, observação da execução 
dos processos, pela análise dos 
documentos, sistemas. Para se alcançar 
resultados foram desenvolvidos no ano 
de 2016 doze (12) mapeamentos de 

setores estratégicos, no intuito de identificar gargalos e focos de retrabalho 
nas atividades realizadas pelos servidores, e assim viabilizar soluções.  

 
 Planilha de Plano de Ação 

 

 
 

Hoje todas as atividades do Detran-MG tem como base o plano de metas e 
resultados de cada área, que são guiadas pelas diretrizes da Chefia da Polícia 
Civil de Minas Gerais. 
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DEMANDA STATUS

Elaboração de fundamentação para a Corregedoria de Justiça sobre as ordens judiciais para
veículos não serem leiloados e impactos de decisão no sistema

Evento MAIO AMARELO

Exposição de veículos batidos

Exposição de brinquedos órfãos

Semana nacional do trânsito

Concurso Motorista e Motociclista Padrão de MG

Festa do Rock BH

Dia mundial em homenagem às vítimas de acidente de trânsito

Dia mundial da gentileza

Reelaboração integral da primeira etapa do Projeto Mediação Reestruturativa de Trânsito.

Cumprimento da portaria 558 do Contran (Acompanhamento de Interprete)

Elaboração de plano de análise criminal para furtos e roubos de veículos

Fonte : Plano de Ação DETRAN/MG  

Status:          Concluído          Em Execução         Atrasado          Não Iniciado  Negociação Suspenso/Cancelado 

DEMANDA STATUS

Proporcionar acesso das unidades finalísticas ao Banco de Fotografias das CNH's

Monitorar o cumprimento da lei que obriga a utilização dos simuladores na formação de
condutores do Estado

Implementar o uso de uniformes para atendentes da DRV

Implementar o uso de uniformes para vistoriadores da DRV

Elaboração de manual de registro de veículo

Providenciar a reestruturação do atendimento plantão e Coordenação de Operações Policiais

Diagnosticar a sinalização interna do DETRAN conforme padrão de identidade visual

Realização de doze mapeamentos de setores para Identificação dos gargalos e focos de retrabalho
nas atividades realizadas por TODOS os servidores do DETRAN.

Renovação da CNH, liberação de veículos e emissão de certidão nas UAI´s CAPITAL

Reformulação organizacional da Coordenação de Infração e Controle do Condutor

Criar grupos internos de mensagem instantânea

Fonte : Plano de Ação DETRAN/MG  

Status:          Concluído          Em Execução         Atrasado          Não Iniciado  Negociação Suspenso/Cancelado 
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DEMANDA STATUS

Desenvolvimento de nova metodologia para o processo de apuração de clonagem

Desenvolvimento de equipe e procedimento de fiscalização de todos os credenciado

Implementação do pagamento de taxas via cartões de crédito e de débito

Implementação do pagamento de multas via link para as locadoras de veículo.

Apresentar principais rotinas do setor para padronização e desconcentração de procedimentos

Disseminar senhas para DRV e regionais

Padronizar vestimenta dos examinadores de trânsito e auxiliares em área de exame

Renovação da CNH, liberação de veículos e emissão de certidão, UAI´s CAPITAL

Desenvolver proposta de leilão de recicláveis

Agendamento de Vistoria Eletrônica pelo portal DETRAN.

Estabelecer preço público para placas e CFC´s.

Mapeamento das CIRETRANS e Gerenciadoras existentes e estudo para requisitos básicos
para formação das CIRETRANS. Fica?

Fonte : Plano de Ação DETRAN/MG  

Status:          Concluído          Em Execução         Atrasado          Não Iniciado  Negociação Suspenso/Cancelado 

DEMANDA
STATUS

Disponibilizar imagens da Seção de Microfilmagem para o interior do Estado via sistema

Regularização do acervo de bens permanentes do DETRAN.

Criar novos procedimentos visando o cumprimento de decisões judiciais, versando sobre
Comunicação de Venda por ordem judicial e destituição de propriedade

Apresentar proposta de leilão de recicláveis" Lei do desmonte"

Fonte : Plano de Ação DETRAN/MG  

Status:          Concluído          Em Execução         Atrasado          Não Iniciado  Negociação Suspenso/Cancelado 
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Fonte : Plano de Ação DETRAN/MG  

Status:          Concluído          Em Execução         Atrasado          Não Iniciado  Negociação Suspenso/Cancelado 

DEMANDA STATUS

Monitoramento do Convênio do Pátio Seguro

Organização da Gestão de Contratos e Convênios no DETRAN

Regularização do acervo de bens permanentes do DETRAN

Monitorar os planos de ação

Regularizar os registros do efetivo das unidades do DETRAN

Orientar e providenciar a ADI no âmbito das unidades do DETRAN

Monitorar os projetos com interface PRODEMGE

Promover o evento "Destaque do Mês"

Regularizar a situação das Motopistas em BH e RMBH

Levantamento dos bens em depósito com identificação de procedimento ou
de desvinculação

DEMANDA STATUS

Sistema de Desmonte (Módulo Credenciamento e Desenho Processos Fiscalização) 

Leilão Eletrônico de Veículos

SIAL – Municípios

Man.Sis. Depósito de Veículos - Lei Antidrogas

Concepção da Migração Sistema de Segurança do SS06 - Sistema de Habilitação (GPSS > AGSEG)

Continuidade Des. Sistema Prova Legislação Web

Implantação do Sistema de Legislação Web

Histórico de Arrendatários

Continuidade SIAEX - Sistema Eletrônico de Exames de Prática Veicular

Continuidade Inclusão Anotação de Venda

Continuidade Módulo Clonagem de Placas

Manutenção no Módulo Trânsito PCNET - Planilha GUT 1ª Entrega

Fonte : Plano de Ação DETRAN/MG  

Status:          Concluído          Em Execução         Atrasado          Não Iniciado  Negociação Suspenso/Cancelado 
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DEMANDA STATUS

Implantação Espelho de AR - 1ª Entrega

Continuidade Espelho de AR - 2ª Entrega

Resolução n°544 - Monta de Veículos

Alteração de Escopo Entrega 5 - Manutenções SDAK

Saneamento Base de CEP

Montagem de Infra para Hospedagem Módulo Credenciamento - Sistema de Desmonte

Inclusão de Recalls no Renavam

Atualização de Formulário AR Digital

Implantação do projeto piloto de Agendamento de Vistoria Veicular

Fonte : Plano de Ação DETRAN/MG  

Status:          Concluído          Em Execução         Atrasado          Não Iniciado  Negociação Suspenso/Cancelado 

DEMANDA STATUS

Sistema de Desmonte - Desenv. módulo "Rastreabilidade"

Migração Sistema de Segurança do SS06 - Sistema de Habilitação (GPSS > ADSEG)

RENAINF Total

AIT Eletrônico

Leilão Eletrônico e SIAL Munícipios

Sistema de Prova de Exame de Prática Veicular Web

Clonagem de Placas - Entrega 2

SISCSV e SISLV - Manutenções no SDAK

Quitação de Débitos

Sistema Agenda Minas

Módulo Trânsito PCNet - Novas implementações

Fonte : PRODEMGE

Status:          Concluído          Em Execução         Atrasado          Não Iniciado  Negociação Suspenso/Cancelado 
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 Metas e Resultados 

 
O Departamento de Trânsito de Minas Gerais para alcançar suas metas e 
resultados, aplica metodologias de acompanhamento dos projetos, processos 
e atividades, assim é obtido maior controle sobre os recursos que são 
utilizados proporcionando maior eficiência através de indicadores que 
nortearão as melhorias a serem alcançadas.  

 
  
 REALIZAÇÕES 2016 – INOVAR PARA EVOLUIR 
 

 Educação para o Trânsito  

 

O Detran-MG tem como escopo o 
desenvolvimento e ampliação da educação  
de trânsito com foco na redução de mortos 
e feridos em acidentes de trânsito. Vale 
ressaltar que para o Departamento atingir 
essa redução ele trabalha em prol de 
atividades que solidificam a construção de 
uma cultura de paz no trânsito, fundada no 
desenvolvimento de valores ligados ao 
exercício da ética e da cidadania no espaço 

                   público. 

Podemos dizer que hoje o Detran-MG implementa de forma eficiente e eficaz 
estratégias educacionais de trânsito, que possibilitam  a mobilidade urbana, 
acessibilidade, inclusão social e segurança no trânsito. O Departamento 
também realiza ações socioeducativas voltadas à formação continuada nas 
instituições de ensino, a capacitação de candidatos à obtenção da habilitação 
para dirigir e à mudança de comportamento de cidadãos, abrangendo cursos, 
campanhas, palestras, seminários, etc. 
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 Realizações de Campanhas, Palestras Educativas, Eventos e Seminários 

• Campanha “Ande Seguro” em que o objetivo é conscientizar os motociclistas 
quanto a importância do uso de equipamentos básicos de segurança, além de 
diminuir os índices de acidentes de trânsito; 

• Campanha Educação de trânsito para crianças com atividades em escolas de 
Belo Horizonte. As crianças, com idades entre um e seis anos, receberam a 
visita do Tirinha, mascote da Polícia Civil, assistiram filmes com a temática de 
trânsito, receberam orientações  da equipe de educação de trânsito do 
Detran-MG. Como lembrança, foram distribuídos 160  lápis personalizados 
com semáforo e o Tirinha; 

 

• Palestra em Araxá - Educação no trânsito e dicas para candidatos à 
Habilitação; 

• Ação especial em memória das vítimas de acidentes de trânsito no Brasil na 
Sede do Detran-MG; 

• Delegacia Móvel da Polícia Civil disponível em Araxá para a população na 
Semana do Trânsito; 
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• Semana Nacional do Trânsito de 2016 com o tema “Eu sou + 1 por um trânsito 
+ seguro”. A principal finalidade de ter uma semana dedicada à educação de 
trânsito no país é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade nas vias, 
valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para o 
alcance da segurança viária; 

• Premiação do 56º  Concurso Motorista e Motociclista Padrão de Minas Gerais; 

• Evento “Dia do Motociclista” em Belo Horizonte; 

• Atividades sobre educação de trânsito para crianças em escolas com o tema 
“criança no trânsito é coisa séria!”; 

• Blitz Educativa pela campanha Outubro Rosa, na qual veículos foram 
abordados para receberem orientações sobre a importância da prevenção do 
câncer de mama. O Delegado de Trânsito de Araxá, participou do programa 
Minas no Ar com a PCMG e falou sobre a importância da campanha Outubro 
Rosa e das ações realizadas em parceria com a Câmara da Mulher 
Empreendedora (Acia), a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; 

 

 

 

• Seminário Regional de Trânsito em Divinópolis na qual estiveram presentes 
mais de 200 pessoas, tendo como público policiais civis, policiais militares, 
examinadores e instrutores de trânsito, diretores de CFCs, pátios, clínicas e 
fábricas de placas; 
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• Seminário Motorista mais seguro promovido pela Delegacia Especializada em 
Acidentes de Trânsito por meio de evento em homenagem ao Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Trânsito. O objetivo foi orientar sobre condução 
segura, sensibilizar sobre os riscos da imprudência no trânsito e lembrar 
aqueles que perderam a vida ou a saúde nas estradas e ruas do país. Essa 
categoria de condutores foi escolhida como público alvo do evento em razão 
da necessidade de orientação de temas relacionados à realidade que 
enfrentam do dia a dia no trânsito; 

• Evento em homenagem ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito; 

• Exposição de veículos batidos CAMG; 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Carnaval Seguro: a Polícia Civil de Minas Gerais, realizou na semana que 
antecede o carnaval ações de conscientização e educação aos cidadãos que se 
preparam para o feriado. Na Cidade Administrativa, foi montado estande onde 
os servidores puderam receber dicas de segurança no trânsito e ganharam 
brindes, canecas, squeeze, bafômetros e adesivos. A ação teve o apoio da 
Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS; 
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• Blitz Educativa: foi promovida na Savassi, pela Polícia Civil uma blitz educativa 
para alertar os motoristas quanto aos riscos que o período festivo pode 
apresentar ao condutor. No evento, que contou com a participação do 
“Tirinha”, mascote da Instituição, foram distribuídos materiais informativos e 
bafômetros aos motoristas. 

A programação contou, ainda, com atividades na Sede do Detran-MG e também 
em uma empresa de telefonia, onde será ministrada uma palestra com o tema 
“Cuidados com o trânsito nos feriados prolongados”.A ação contou com o apoio 
da Guarda Municipal, BHTrans e Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS. 

 

    

 

• Maio Amarelo: campanha em que foram realizadas atividades e ações 
educativas de conscientização motoristas e pedestres sobre questões de 
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segurança no trânsito e comportamento de cada cidadão em seus 
deslocamentos diários. Como fechamento da campanha o Detran-MG em 
parceria com o Observatório de Trânsito e SIPROCFC-MG realizou palestra sobre 
o “O Papel do CFC na sociedade” com especialista em comportamento.  
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• Evento “Exposição de brinquedos órfãos”: Projeto, inspirado na iniciativa do 
Instituto Paz no Trânsito, que exibe brinquedos de crianças que foram vítimas 
de acidentes no trânsito. Além de chamar a atenção da população para os 
altos índices de acidente, levando uma mensagem educativa de trânsito, a 
exposição incentiva um comportamento mais seguro e, consequentemente, 
salva vidas; 

    

    

 

• Evento Dia do Motociclista em Belo Horizonte: O Dia do Motociclista é um 
evento cultural, social, educativo e interativo realizado pela Production 
Eventos, que consiste em ações voltadas para os motociclistas. O evento 
contou com o Fórum do Motociclista Mineiro, Campanha Ande Seguro, 
palestras educativas, estandes de lojas, sorteio de brindes, área de recreação 
infantil, apresentação da equipe Força e Ação e vários shows de rock; 
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• Prêmio Motorista Padrão: campanha na qual o Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais premia os melhores motoristas e motociclistas do Estado. A 
premiação tem como objetivo homenagear condutores que tenham se 
destacado por boas práticas e bons exemplos na direção dos veículos e, assim, 
valorizar e incentivar o condutor que demonstra atitudes cidadãs no dia a dia 
no trânsito, de forma responsável, solidária e comprometida com a segurança 
viária. Foram dezoito agraciados, em um total de 273 inscritos, em oito 
categorias; 
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 A valorização do funcionário – um projeto de inovação 

Existe atualmente um grande interesse por parte do Detran-MG pelo assunto 
valorização do quadro de pessoal e consequentemente a humanização da prestação 
de serviço, tendo em vista o contexto de grandes transformações em que o 
Departamento se encontra. Hoje o Detran-MG oferece atividades que vislumbram o 
desenvolvimento profissional e pessoal, promoção do bem estar, melhoria nas 
relações interpessoais. 

O Detran-MG acredita que a valorização dos servidores começa pela instituição de 
programas e atividades que reconheçam o seu potencial, estimulem a sua 
criatividade e proporcionem bem estar no trabalho. 

Ampliar os procedimentos de qualificação profissional dos servidores, com vistas na 
potencialização da eficiência operacional do órgão, padronizar a identidade 
institucional e as atividades dos serviços de habilitação e registro de veículos 
automotores são alguns dos objetivos estratégicos do Departamento e proporcionam 
motivação a seus servidores. Nesse sentido, o ano de 2016 foi marcado por ações 
pontuais: 

 

• Solicitação de investigadores para o quadro de servidores. No dia 25/08/16, o 
chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado geral João Octacílio Silva Neto, 
com a presença do governador Fernando Pimentel, participou, na Academia 
de Polícia Civil de Minas Gerais (ACADEPOL), da formatura de 945 
investigadores. 
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• Padronização da vestimenta da Banca Examinadora, por meio de confecção de 
blusas para uso de secretários e examinadores na capital e interior e 
confecção de crachás para todos os membros da Banca; 

 

    

 

• Padronização de uniforme para o setor de Atendimento; 

 

    
 

• Realização de Capacitação dos servidores por meio de Workshop sobre 
qualidade no atendimento aos cidadãos. Sendo abordados durante o 
seminário os temas conceito de atendimento, técnica para excelência, 
conceito de comunicação, processo da comunicação, postura no atendimento, 
perfil de um profissional de qualidade e imagem profissional;  
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• No quesito humanização foram realizados encontros com servidores do setor 
de Atendimento de forma individual e em grupo para buscar valorização e 
capacitação dos mesmos. Dentre as ações foi estabelecida a padronização de 
metas de atendimento, a implementação do evento Destaque do Mês, o 
levantamento de oportunidades de melhoria, melhor redistribuição dos 
serviços, conscientização do papel do servidor na Instituição, alteração de 
metodologia para escolha do funcionário do mês na qual os próprios 
servidores indicam o funcionário que se destacou no mês. Além do momento 
de confraternização é enviado um banner, via e-mail, para ao servidor que se 
destacou; 
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• Também foi implementada a ação aniversariante do mês, com envio ao 

servidor do banner virtual, via e-mail no dia de seu aniversário; 
 

Os Benefícios oferecidos pelo Departamento são ingredientes importantes para 
reconhecer e motivar os funcionários e servidores. Propiciando para que os mesmos 
estejam dispostos a alcançar os objetivos e metas da organização. 
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QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS REALIZADOS PELO DETRAN-MG EM 2016 

    

UNIDADE TOTAL 

JOÃO PINHEIRO(SEDE) 171.318 

GAMELEIRA 182.981 

CICC 72.344 

TOTAL 426.643 

Fonte: Polícia Civil/ DETRAN-MG/ SigaManager, em 03/02/2017. 

*Dados referentes apenas as unidades que possuem atendimentos controlados por senhas eletrônicas 

 
 

 
 

• O Detra-MG busca um estado de equilibrio interno para enfrentar os desafios 
do ambiente institucional, para tanto, investe no trabalho psicológico. Para o 
Departamento o atendimento psicológico cumpre cada vez mais, um papel 
importante e decisivo na formação de pessoas e de um ambiente 
organizacional favorável para lidar com a adversidade. No ano de 2016, um 
total de 48 servidores realizaram atendimento psicológico, sendo que 25 
iniciaram o tratamento nesse período. Destacamos que houve uma média de 
80 atendimentos mensais. 
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• Na Semana de Homenagem aos Servidores do Detran-MG, o Departamento de 
Trânsito de Minas Gerais realizou nos dias 24 e 28 de outubro de 2016 diversas 
atividades em homenagem ao dia do Servidor Público: 

 Em agradecimento aos anos de dedicação e como forma de valorização dos 
servidores que compõem o quadro de pessoal, a Direção do Departamento 
homenageou os servidores Luci Rodrigues Pereira Diniz, que presta serviços no 
Detran-MG desde 1996 e o auxiliar de Polícia Civil, Marco Aurélio Rodrigues, 
que desde 1988 está no Departamento; 

 Vídeo com fotografias dos servidores no exercício de sua profissão foi 
divulgado em mídia interna; 

 Exposição de produtos artesanais produzidos e vendidos pelos servidores e 
seus familiares; 

 Consultorias práticas de cuidados com a pele e aulas de auto-maquiagem; 

 Orientação para os servidores sobre temas relacionados à qualidade de vida 
dentro e fora do ambiente de trabalho; 

 Realização de ginástica laboral com a presença do Mascote da Polícia Civil; 

 Distribuição de brindes a servidores e cidadãos; 

 Palestra da consultora de benefícios, Karla Gomes, na qual a mesma falou 
sobre a organização financeira pessoal e familiar; 

 Oficina de arranjo floral, estilo Ikebana, realizada pela Academia Sanguetsu da 
Fundação Mokiti Okada. 
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 Modernizar e ampliar a infraestrutura física e logística do órgão 

 

Um dos objetivos estratégicos do Detran-MG é promover maior agilidade no 
atendimento e conforto ao público, bem como aos servidores. Para atender as 
expectativas do Departamento e do cidadão o ano de 2016 foi marcado por 
investimento em infraestrutura, com mudanças de layout e ampliação tecnológica. 
Sendo:  

 

• Criação de dezesseis (16) novos guichês para atendimento ao público nos 
serviços de veículos, autoescola, apoio jurídico e orientações sobre recursos, 
multas e processos; 

 

 

• Mudança do setor de Elaboração de Provas para o Atendimento com o 
objetivo de melhorar a infraestrutura e de aproximá-lo dos setores afins; 

• Reforma do antigo restaurante para o setor de Microfilmagem; 

• Inclusão de anexo para Clínicas no Setor Apoio; 

• Implantação do totem de autoatendimento na JARI; 
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• Disponibilização da rede Wi-Fi na Divisão de Registro de Veículos – DRV para 
maior agilidade no andamento dos serviços. 

 

 Ampliação do horário de atendimento ao cidadão na Sede do Detran-MG  

 

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), 
estendeu partir do dia  27 de julho de 2016, o horário de atendimento ao cidadão na 
Sede do Departamento, situado na avenida João Pinheiro, em Belo Horizonte. As 
senhas para atendimento passaram a serem distribuídas até as 17horas. Assim, os 
cidadãos terão uma hora a mais para o atendimento presencial. 
  
A Sede do órgão atende cidadãos para serviços de habilitação e realiza, por dia, uma 
média de mil atendimentos. O atendimento é gerenciado por um sistema de senhas 
distribuídas conforme solicitação do serviço pelo usuário e também obedecendo à 
legislação de atendimentos prioritários. 
 
No local, o cidadão pode ainda usar os terminais de autoatendimento para obter 
informações sobre os serviços prestados pelo Detran-MG e também tem um espaço 
com acesso a internet para preencher e imprimir formulários de serviços que estão 
disponíveis no site do Detran-MG. 
  
  
 O uso da tecnologia em prol da autonomia do cidadão, por meio de Totens 

de auto-atendimento. 

 
O Detran-MG  adotou totens de auto atendimento que viabilizaram, ao 
cidadão a execução de todo o processo automaticamente, sem precisar da 
ajuda de atendentes. A ferramenta permite que o cliente realize com 
autonomia as funções, eliminando a necessidade de pegar filas.  
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 O Detran-MG e o Cidadão na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação 

O Detran-MG no intuito de realizar uma prestação de serviço ao cidadão de 
forma eficiente disponibiliza no portal https://www.detran.mg.gov.br grande 
parte dos serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação dispensando a 
necessidade de deslocamento do cidadão até uma delegacia trânsito. A 
criação de um relacionamento autêntico e sob medida com os clientes é uma 
prioridade para o Detran-MG. 

  
 Destacamos que hoje o candidato à habilitação é identificado nos CFC’s por 
 um sistema de biometria digital, o que  garantiu maior controle sobre a 
 frequência destes, dificultando ainda  mais a ocorrência de possíveis 
 fraudes.  

 
 

 Igualdade e Inclusão social 
 
O processo de inclusão social também é de fundamental importância para o 
Detran-MG, que trabalha constantemente para um melhor atendimento e 
conforto aos cidadãos portadores de deficiência que procuram serviços do 
Departamento. O atendimento envolve processos relativos à renovação e 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, Permissão Para Dirigir, adição 
ou mudança de categoria e reabilitação por deficiência física adquirida, 
decorrente de trauma ou patologia desenvolvida. A avaliação é realizada em 
conjunto por um médico perito e um perito examinador de trânsito. O setor 
também possui um dos quatro simuladores de direção disponíveis no país, 
proveniente de uma parceria com a Fiat. O equipamento é capaz de constatar 
quais as adaptações necessárias no veículo, em busca de segurança tanto para 
o condutor deficiente quanto para o trânsito.  

https://www.detran.mg.gov.br/
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 Maior agilidade para os recursos de infrações 

O Detran - MG no ano de 2016 teve um montante de 86.518 Processos 
instaurados, sendo 78.591 PAP’s e 7.927 PAI’s. Destacamos que no total foram  
finalizados 54.312 processos, sendo 48.404 PAP’s e 5.908 PAI’s.  
 

 
 

 Vale ressaltar que o Detran-MG vem investindo em tecnologia na busca de 
 maior conforto e aproximação para com o cidadão. Sendo assim, a partir do 
 dia 27/06/2016 o Departamento incluiu as publicações de notificações de 
 autuações e notificações de penalidade no Portal Detran, aba de infrações, na 
 qual passou a ser disponibilizado ao cidadão a possibilidade de realizar a 
 pesquisa por placa ou por data de publicação. 

 Outro aspecto relevante ocorrido no ano de 2016 que gerou impacto positivo 
 ao Detran foi a elevação do valor das multas em um percentual de 56%.
 Nota-se que das dez infrações de trânsito mais cometidas no Estado, oito 
 tiveram queda após a implementação dessa ação. A utilização do celular ao 
 dirigir veículos foi a prática que mais caiu, de 23.030 para 14.110 registros, 
 queda de 38,13%. No entanto, é relevante esclarecer que o aumento da 
 punição não impediu a alta de infrações de avanço do sinal vermelho, que 
 subiram de 38.206 para 46.391 (21,4%), e de tráfego em faixa exclusiva para 
 ônibus, que aumentou de 16.937 para 19.446 (14,8%). Segue relação das 
 multas mais frequentes: 

SITUAÇÃO

FORMULÁRIO DE 

IDENTIFICAÇÃO DO 

CONDUTOR INFRATOR

PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO 

PERMISSIONÁRIO

Aceitos 15.334 565 392

Recusados 6.684 397 284

Encaminhados (Órgão Autuador) 4.514 35 3

Arquivados 11 65 23

Total 26.543 1.062 702

Fonte: Polícia Civil/DETRAN-MG/CICC

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - 2016
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 Atenção às vítimas de trânsito 

 
A Coordenação de Educação de Trânsito, em parceria com a Delegacia 
Especializada de Acidente de Trânsito, possui o Núcleo de Atendimento 
composto por uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar, que 
desenvolve projetos direcionados ao atendimento às vítimas de acidentes de 
trânsito, candidatos com dificuldades em obter a CNH e condutores com a 
CNH apreendida por dirigirem sob influência de álcool ou por promoverem na 
via competição esportiva. 
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 Polícia Judiciária – Ações  
 
A Polícia Civil não mediu esforços para atender as demandas da sociedade no 
ano de 2016: 
 

• PCMG descobre desmanche em pátios credenciados ao DETRAN-MG; 
• Polícia Civil apreende em Minas Gerais lacres de uso exclusivo do DETRAN-PA; 
• Polícia Civil esclarece latrocínio ocorrido em lava a jato na capital; 
• Despachantes são presos por estelionato e supressão de documento público 

pela Polícia Civil em Araguari; 
• Homem é preso por financiar carros e obter vantagens com documentos 

falsos; 
• Instrutor e aluno de autoescola são presos por corrupção ativa; 
• Polícia civil desarticula quadrilha que praticava sequestros-relâmpagos para 

roubar carros; 
• Polícia civil prende quadrilha responsável por roubar carro de Militar; 
• Polícia civil prende homens ligados ao tráfico no Morro do Papagaio; 
• Polícia civil desarticula desmanche de veículos em Belo Horizonte; 
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• Utilização de exames metalográficos para apuração de crimes envolvendo 
veículos. Tal procedimento visa recuperar a numeração original de fábrica no 
chassi e no motor de veículos automotores por meio de um processo químico. 
O exame metalográfico é parte da investigação criminal. Portanto, ao ser 
apreendido um veículo com suspeitas de adulteração, é feita uma vistoria para 
levantar os primeiros indícios de violação, após análise do vistoriador, a 
autoridade policial pode instaurar um inquérito para investigação e é 
elaborada uma guia para o trabalho pericial. Por fim quando é descoberto o 
número original do chassi ou do motor, o veículo pode ser regularizado e seus 
componentes remarcados para o dono original ou para o leilão; 

• Polícia Civil realizou operação de combate a fraudes em exames de habilitação 
em cidades do interior de Minas Gerais e na região metropolitana de Belo 
Horizonte. O objetivo foi o combate a atividades fraudulentas relacionadas à 
facilitação em exames para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação; 

• Em Araxá, o Detran alavancou o número de atendimentos pelo projeto “Todos 
por um Trânsito Melhor”. O novo modelo de Delegacia de Trânsito realiza o 
agendamento dos serviços, oferecendo um atendimento ao público de forma 
mais objetiva e qualificada; 

• Araxá recebe Delegacia Móvel da Polícia Civil na Semana Nacional do Trânsito. 
O veículo contava com toda a estrutura de uma delegacia fixa: equipe com 
setores de atendimento ao público, internet 3 G e ar condicionado; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Núcleo de Mediação Restaurativa de Trânsito 

A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito – DEAV prima pela vida e 
pela ressocialização. Através do Núcleo de Mediação Restaurativa de Trânsito 
(MedTrans) é realizado o acolhimento, atendimento psicossocial, mediação de 
conflitos e orientação de vítimas e familiares de vítimas quanto ao seguro 
DPVAT, evitando fraudes de pagamentos indevidos a terceiros. O atendimento 
é realizado por psicólogos e sociólogos da Delegacia Especializada em 
Acidentes de Veículos (DEAV), em Belo Horizonte. 
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Vale destacar que no ano de 2016 O Departamento de Trânsito de Minas 
Gerais recebeu no dia 05/12/2016 o “Prêmio Mineiro de Direitos Humanos - 
Edição 2016” na categoria Mediação de Conflitos Coletivos e/ou Outras 
Formas de Prevenção e Solução Pacífica de Conflitos Coletivos. 

 

 

 

 INOVAÇÃO E INICIATIVA - A CHAVE PARA O SUCESSO 

 
1. Portal Detran-MG 

 
O Detran - MG disponibiliza no site www.detran.mg.gov.br,  mais de cem 
serviços online,  evitando o deslocamento do cidadão e a formação de filas.  
 
Estatísticas de acessos a portal do DETRAN-MG: 
 

 Média diária – 161.636 acessos; 

 Média Mensal – 3.634.106 acessos; 

 Média de páginas acessadas por mês no portal: 49.451.489 acessos; 

 Página mais acessada: Consulta situação do veículo. 
 

2. PDTIC –Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 
O Governo do Estado contratou a Fundação Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD para a elaboração do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC para o período 
de 2016 a 2019. Para tanto, aconteceram reuniões junto ao DETRAN/MG, no 
intuito de realizar a apresentação do projeto, palestra conceitual sobre 
as metodologias a serem utilizadas  para levantamento de dados e posterior 
análise dos mesmos. Ressalta-se que o objetivo é alinhar a estratégia de TIC – 
Tecnologia da Informação e Comunicação com a estratégia governamental, 
o PDTIC será o instrumento norteador dos projetos e iniciativas de TIC para o 
período abrangido. 

http://www.detran.mg.gov.br/
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3. Construção da Nova Sede do Detran por meio de PPP – Parceria Público 
Privada 
 
Reuniões semanais com o BDMG e representantes da Assessoria de 
Planejamento Institucional - API e – Superintendência de Planejamento Gestão 
e Finanças - SPGF, Detran-MG e SEPLAG no intuito de realizar discussões, 
levantamento de dados para construção da nova sedo do Detran. 
 

4. Investimento no Certificado Digital:  
 
O Detran-MG esta investindo no certificado digital, essa metodologia 
possibilita a realização de uma transação via internet na qual os documentos 
obterão autenticação e integridade de conteúdo, evitando fraudes, garantindo 
também a confidencialidade e o amparo legal, além minimizar os custos com 
papel 
 

5. Redes sociais 
 

Destacamos que o Detran-MG vem investindo nas redes sociais para ter maior 
aproximação para com o cidadão, para tento, disponibilizou informações em 
tempo real, por meio de redes sociais, atendendo sobretudo os aspectos de 
usabilidade, navegabilidade e acessibilidade. Hoje o Detran-MG possui as 
seguintes redes sociais:  

 
 Fale Conosco dos sites: Detran-MG / Portal MG / PCMG 
 Auto Atendimento – Totem; 
 Aplicativo MGapp; 
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 Facebook; 
 Instagram; 
 Twitter; 
 You Tube; 
 Atendimento 155. 
 

 
 

 

 
 
Sendo assim, para manter a comunidade atualizada, a Assessoria de 
Comunicação do Departamento, investiu em sua equipe profissional, tanto 
para postar os conteúdos, como para definir estratégias necessárias e 
adequadas a cada objetivo. O investimento na ferramenta Facebook permite 
um acesso rápido e geral da sociedade, disponibilizando acesso a mensagens 
claras, objetivas e pontuais, além de otimizar a propagação de informações e 
sanar dúvidas recorrentes sobre determinado processo.  
 
Hoje o Facebook é um canal interativo e dinâmico, no qual são realizadas 
postagens de notícias, avisos e curiosidades sobre temas relacionados ao 
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Detran-MG, também são realizados atendimento virtual por meio de 
mensagens inbox, garantindo visibilidade a publicações como editais de leilão, 
vídeos de entrevistas, além de inúmeras informações e divulgação dos serviços 
oferecidos pelo portal www.detran.mg.gov.br. 

 
6. Aplicativo MGapp 

 
O Departamento de Trânsito de Minas Gerais possui o aplicativo MGapp, 
disponível para dispositivos móveis que da acesso ao cidadão em um espaço 
centralizado a diversos serviços públicos estaduais. O aplicativo tem formato 
simples e ágil possibilitando à população o acesso às informações e solução de 
problemas. O Detran-MG destaca que o MGapp facilita ainda mais a vida do 
cidadão mineiro, que poderá cadastrar previamente os dados do veículo e do 
condutor , não precisando, assim, digitar as informações todas as vezes que 
for utilizar os serviços de consulta. 
 
O aplicativo possui os seguintes serviços:  

 
 Consulta situação do veículo;  
 Consulta situação da CNH;  
 Consulta pontuação do condutor. 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.detran.mg.gov.br/
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Atendimentos do DETRAN-MG realizados via  aplicativo APP MG 

    

Serviços Quantidade de Atendimentos 

Situacao do Veiculo 3.092.990 

Impedimentos 1.721.943 

Situacao da CNH 868.415 

Pontuação do Condutor 617.093 

Autuações 505.180 

Multas 459.317 

Consulta IPVA 197.791 

Motivo de não licenciamento 59.552 

Defesas de Autuação 35.442 

Recursos do Jari 23.462 

Total 7.581.185 

 
7. Veículo acidentado passa a ter registro automático pelo Detran-MG 

 
Os veículos envolvidos em acidentes em Belo Horizonte  e  avaliados por 
autoridades de trânsito terão registro automático no sistema, que 
determinará se eles estão em condições de serem recuperados (média 
monta)  ou se devem ser baixados no sistema (grande monta). 
 
O Detran-MG destaca que a classificação de danos de “pequena”, “média” e 
“grande monta” está prevista na Resolução 544, do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), de 2015. Esclarecemos que os impedimentos já eram 
feitos pelo Detran-MG de forma manual, entretanto, agora, a informação 
chegará ao sistema de forma automática, a partir do registro da ocorrência. 
Assim, o cidadão estará devidamente informado sobre as condições do 
automóvel no ato de compra e venda de veículos usados.  
 

Classificação: 

Pequena monta: Quando o veículo sofrer danos que não afetem a sua 
estrutura ou sistemas de segurança; 
Média monta: Quando o veículo sinistrado for afetado nos seus componentes 
mecânicos e estruturais, envolvendo a substituição de equipamentos de 
segurança especificados pelo fabricante, e que reconstituídos, possa voltar a 
circular. 
Grande monta: Perda total de veículo sinistrado. 
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8. Novo procedimento para troca de placas em casos de clonagem: 

 
Foi publicado no dia 24 de outubro, a Portaria nº 1002 que disciplina a troca 
de placas para veículos dublê (veículos que apresentam externamente, as 
mesmas características do veículo original, como a marca, o modelo e a cor, 
também há casos em que é utilizado, o cadastro do veículo original para que 
sejam copiados os mesmos caracteres da placa e adulterados os caracteres de 
identificação do chassi e/ou os caracteres de identificação do motor).  
 
De regra, o veículo dublê é procedente de roubo ou furto, e é praticada a 
clonagem das placas veiculares para ludibriar a fiscalização policial, 
dificultando a apreensão do referido veículo.  
Quando o proprietário é indevidamente responsabilizado por infrações de 
trânsito que foram cometidas em locais por onde ele informa nunca ter 
transitado, sobretudo infrações registradas por equipamento eletrônico, há o 
indício de clonagem. Dessa forma o proprietário do veículo poderá requerer a 
instauração do processo administrativo de clonagem veicular para troca de 
placas e baixa da pontuação decorrente das infrações. 
 
O cidadão poderá consultar o passo a passo para o procedimento no site do 
Detran-MG na aba veículos ( https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-
clonados/orientacoes-do-processo-veiculo-duble-clone). 
 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-clonados/orientacoes-do-processo-veiculo-duble-clone
https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/veiculos-clonados/orientacoes-do-processo-veiculo-duble-clone
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 FORTALECIMENTO DA REDE DETRAN-MG  
ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A POLÍCIA MILITAR – MG 
 
O Detran-MG realiza um novo convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais 
em força da Lei 8666/93. Constitui objeto deste Termo de Convênio de 
Cooperação Administrativa, Técnica e Operacional entre os cooperados e 
intervenientes, para legitimar a Polícia Militar à execução da fiscalização de 
trânsito, bem como as atividades de função de administrativa no trânsito 
visando a implementação das atribuições contidas na Lei nº 9.503, de 
23/09/97 que instituiu o CTB, e normas complementares, segundo diretrizes 
emanadas pelo DETRAN/MG. 

  

 Demais convênios em fase de elaboração: 

• Convênio com os Municípios Integrados ao SNT – Fiscalização 

• Convênio com os Municípios Integrados ao SNT - Pátios de Veículos 
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• Convênio com os Municípios Integrados ao SNT – Arrendamento Mercantil 

• Convênio com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais – DER 

• Convênio com Município de Belo Horizonte – Recuperação do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza - ISSQN. 

 Leilão 

O Detran-MG no ano de 2016 realizou leilões de veículos que estavam nos 
pátios credenciados na capital, região metropolitana e no interior do Estado. 
Tais veículos foram apreendidos por terem infração à legislação de trânsito ou 
por terem sido recuperados de furtos e roubos, em ambos os casos, o 
proprietário não providenciou a retirada no prazo estabelecido na lei. É de 
grande valia esclarecer que quando o veículo chega aos pátios credenciados do 
Detran-MG, o dono recebe um comunicado pelos correios e tem 60 dias para 
retirar o carro. Depois desse prazo, o veículo passa por uma vistoria e, se não 
houver impedimento legal, pode ser levado à leilão”. 
 
Os leilões realizados possibilitaram grande arrecadação de recursos para o 
Estado. Além de auxiliar no combate à dengue evitando que os veículos 
parados nos pátios acumulem água.  
 
É importante mencionar que por meio de sistema o Departamento realiza o 
lançamento de informações em um banco de dados digital, que permite maior 
praticidade no planejamento, controle e execução dos leilões. 
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CRONOGRAMA DE LEILÕES REALIZADOS - 2016 

Cidade Data  
Nº de 
Veículos 

Rio Pardo de Minas 12/01/2016 235 

Capelinha  
12/01/2016 
13/01/2016 700 

Passos  19/01/2016 268 

Timóteo  23/01/2016 362 

Santana do Paraíso 23/01/2016 114 

Ituiutaba  
25/01/2016   
26/01/2016 577 

Patos de Minas 

27/01/2016 
28/01/2016 
29/01/2016 550 

Divinópolis  29/01/2016 275 

Uberlândia  
29/01/2016  
30/01/2016 594 

Araguari  
11/01/2016 
12/02/2016 338 

Abaeté  29/02/2016 270 

São João Del Rei 
26/02/2016 
27/02/2016 757 

Extrema  02/03/2016 213 

Camanducaia  02/03/2016 87 

Belo Horizonte 03/03/2016 427 

Montes Claros 17/03/2016 225 

Belo Horizonte 29/03/2016 448 

Três Corações 30/03/2016 95 

Lambari  30/03/2016 56 

Mirabela  01/04/2016 156 



 

 

57 

 

Relatório de Gestão e Indicadores de Resultado / 2016 

Santa Luzia 06/04/2016 241 

Ouro Fino 06/04/2016 113 

Jacutinga  07/04/2016 146 

Borba da Mata 07/04/2016 52 

Monte Sião 07/04/2016 80 

Santa Rita do Sapucaí  08/04/2016 128 

Coromandel  08/04/2016 248 

Cachoeira de Minas 08/04/2016 43 

Careaçu  08/04/2016 99 

Cambuí 09/04/2016 214 

Lavras  09/04/2016 143 

Arcos  14/04/2016 403 

Juiz de Fora 16/04/2016 513 

Belo Horizonte 26/04/2016 231 

Poços de Caldas 27/04/2016 325 

Pará de Minas 27/04/2016 199 

Cláudio  29/04/2016 169 

Araguari  30/04/2016 574 

Matozinhos  07/05/2016 125 

Três Pontas 12/05/2016 327 

Pouso Alegre 14/05/2016 535 

Itabirito  14/05/2016 194 

Conselheiro Lafaiete 17/05/2016 490 

São João do Paraíso 17/05/2016 410 

Conselheiro Lafaiete 18/05/2016 463 

Uberlândia  
20/05/2016 
21/05/2016 515 

Viçosa  
20/05/2016 
21/05/2016 763 

Belo Horizonte 24/05/2016 398 

Novo Cruzeiro 28/05/2016 212 

São João Evangelista 03/06/2016 268 

Manhumirim  04/06/2016 188 

Formiga  09/06/2016 489 

Itabira  16/06/2016 460 

Três Pontas 25/06/2016 327 

Belo Horizonte 30/06/2016 395 

Cataguases  01/07/2016 133 

Ponte Nova  02/07/2016 247 

Almenara  06/07/2016 299 

Montes Claros  12/07/2016 350 
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Araguari  16/07/2016 485 

Belo Horizonte 20/07/2016 393 

Carmo do Rio Claro 29/07/2016 44 

Juiz de Fora 
29/07/2016 
30/07/2016 421 

Ribeirão das Neves 30/07/2016 401 

Passos  30/07/2016 257 

Uberaba  

01/08/2016 
02/08/2016 
03/08/2016 1199 

Guaxupé  02/08/2016 244 

Sabará 04/08/2016 201 

João Monlevade  06/08/2016 307 

São Sebastião do Paraíso 06/08/2016 352 

Guimarânia  06/08/2016 67 

Patrocínio  06/08/2016 268 

Carangola  06/08/2016 299 

Conceição das Alagoas 08/08/2016 442 

Betim  
09/08/2016 
10/08/2016 586 

Caeté  10/08/2016 163 

Contagem  12/08/2016 186 

Ibirité  13/08/2016 85 

Itamarandiba  17/08/2016 192 

Sete Lagoas 
17/08/2016 
18/08/2016 1034 

Pirapora  20/08/2016 380 

Taiobeiras  20/08/2016 261 

Leopoldina  25/08/2016 128 

Presidente Olegário 02/09/2016 143 

Monte Carmelo 10/09/2016 318 

Ubá  12/09/2016 232 

Belo Horizonte 

12/09/2016 
13/09/2016 
14/09/201615/09/2016 1983 

Uberaba  
13/09/2016 
14/09/2016 922 

Uberlândia  
16/09/2016 
17/09/2016 827 

Januária  20/09/2016 264 

Espinosa  20/09/2016 253 
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Nova Resende 21/09/2016 157 

Cássia  22/09/2016 280 

Uba 24/09/2016 227 

Barbacena  
28/09/2016 
29/09/2016 592 

Guanhães  29/09/2016 429 

Caratinga  
30/09/2016  
01/10/2016 849 

Alfenas  01/10/2016 282 

Campos Gerais 01/10/2016 98 

Arceburgo  01/10/2016 90 

Sabinópolis  06/10/2016 326 

Muriaé  08/10/2016 272 

Barão de Cocais 12/10/2016 420 

Ibirité  14/10/2016 355 

Corinto  17/10/2016 269 

Poços de Caldas 17/10/2016 281 

Eloi Mendes 18/10/2016 343 

Montes Claros 19/10/2016 274 

Varginha  
19/10/2016 
20/10/2016 563 

Rio Pomba 21/10/2016 275 

Uberlândia  
21/10/2016 
22/10/2016 610 

Tupaciguara  22/10/2016 443 

Além Paraíba   22/10/2016 202 

Itacarambi  25/10/2016 184 

Guaranésia  26/10/2016 117 

Bom Sucesso 28/10/2016 43 

Araguari  29/10/2016 354 

Iturama  29/10/2016 612 

Timóteo  29/10/2016 235 

Leopoldina  29/10/2016 200 

Pouso Alegre 04/11/2016 437 

Ponte Nova  05/11/2016 156 

Ipatinga  

07/11/2016 
08/11/2016 
09/11/2016 803 

Belo Horizonte  11/11/2016 664 

Juiz de Fora 
11/11/2016  
12/11/2016 915 
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Betim  
16/11/2016 
17/11/2016 667 

Itaúna  
09/11/2016 
22/11/2016 416 

Montes Claros 
22/11/2016 
23/11/2016 500 

Santa Luzia 23/11/2016 166 

Três Marias 24/11/2016 239 

Diamantina  24/11/2016 215 

Três Pontas 26/11/2016 189 

Oliveira  30/11/2016 253 

Lavras  03/12/2016 443 

Santana Do Paraíso 03/12/2016 127 

Itabirito  03/12/2016 158 

Patrocínio  03/12/2016 388 

Betim  05/12/2016 827 

Araçuaí  06/12/2016 131 

Alpinópolis  06/12/2016 354 

Muzambinho  07/12/2016 220 

Salinas  08/12/2016 244 

Novo Cruzeiro 10/12/2016 205 

Carmo do Ro Claro 15/12/2016 45 

Uberaba  15/12/2016 630 

Uberlândia 

15/12/2016 
16/12/2016 
17/12/2016 1270 

Formiga  16/12/2016 331 

São Sebastião do Paraíso 17/12/2016 57 

São Sebastião do Paraíso 17/12/2016 132 

Itamogi  17/12/2016 37 

São João Del Rei 20/12/2016 444 

Passos  20/12/2016 318 

Janaúba  20/12/2016 388 

São Lourenço  21/12/2016 243 

São Lourenço  21/12/2016 206 

Lavras  22/12/2016 97 

Nova Serrana 28/12/2016 199 

TOTAL: 54089 
Fonte: Portal Detran-MG                
Data: 13/03/2017 
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Hoje o Departamento de Trânsito de Minas Gerais é um exportador de 
experiências no âmbito de processos do leilão. No ano de 2016 o 
Departamento recebeu visita técnica da Comissão de Leilões do Detran de São 
Paulo e da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – 
PRODESP, com o objetivo de conhecer o sistema de apreensão de veículos e de 
leilões utilizado em Minas Gerais para desenvolvimento do sistema daquele 
Estado. 
 

 
 

          
 
 
 
 



 

 

62 

 

Relatório de Gestão e Indicadores de Resultado / 2016 

 

 
 

 Protocolo de Intenções 
 

 O Departamento de Trânsito de Minas Gerais juntamente com 
 representantes do  Centro  Federal de Educação Tecnológica de Minas 
 Gerais (CEFET) e da Agência de  Cooperação  Internacional do Japão (JICA)  
 reuniram-se na intenção de buscar soluções  sustentáveis e incentivar o 
 desenvolvimento de novas tecnologias para a desmontagem e  reciclagem 
 automotiva. Na ocasião, a JICA e o CEFET ratificaram a intenção em auxiliar o 
 Departamento para a implantação da Lei 12.977, conhecida como “Lei do 
 Desmonte” e para  uma concepção sustentável da reutilização de materiais 
 automotivos.  

 Regulamentação e Implementação da Lei de Desmonte de Veículos em 
Minas Gerais 
 
O Detran-MG realizou em 2016 a operacionalização dos procedimentos 
relativos ao controle e fiscalização da desmontagem de veículos automotores 
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no Estado, comercialização de peças usadas ou remanufaturamento e 
tratamento de resíduos dos itens de segurança. O objetivo foi regular a 
atividade econômica de comércio e reaproveitamento de peças usadas e 
reduzir os índices de crimes de furtos e roubos de veículos no Estado.  
 
O Departamento de Trânsito de Minas Gerais esclarece que até a implantação 
do sistema para credenciamento de desmonte no Estado, as empresas do 
setor podem requerer junto ao Departamento uma certidão gratuita de 
comprovação de cadastro. A certidão é necessária para a participação em 
leilões, de veículos considerados sucatas, promovidos nos estados onde a Lei 
12.977/14, conhecida como “Lei do Desmonte”, foi regulamentada.Para a 
emissão da certidão, o estabelecimento deverá preencher um pré-cadastro e 
imprimir o requerimento no site do Detran-MG na aba veículos 
(www.detran.mg.gov.br/veiculo), anexar cópia do Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e entregar a documentação na sede do Detran-MG, para 
empresas de Belo Horizonte, ou nas delegacias regionais do Estado. 

  Ressaltamos que durante o ano foram realizados seminários pelo Estado de 
 Minas Gerais para esclarecimento de dúvidas sobre a Lei 12.977/14. Também 
 foi realizado Workshop sobre reciclagem automotiva com o tema “O futuro da 
 indústria venenosa em Minas Gerais”. A programação do evento contou com 
 discussões sobre a reciclagem automotiva, aspectos ambientais relevantes, 
 análises de risco e segurança do trabalho nos centros de desmonte de 
 veículos, desmontagem e programas de treinamentos. 

 
Vale ressaltar que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais reuniu-se com 
representantes do CEFET e da Agência de Cooperação Internacional do Japão 
(JICA) com o objetivo de buscar soluções sustentáveis e incentivar o 
desenvolvimento de novas tecnologias para a desmontagem e reciclagem 
automotiva.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.detran.mg.gov.br/veiculos
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 O ASPECTO JURÍDICO NO DETRAN-MG: 

O Detran-MG pauta suas ações no âmbito jurídico para regulamentar o ato 
administrativo e promover maior segurança e transparência nas relações 
estabelecidas. Esclarecemos que os serviços relacionados ao trânsito no 
Estado de Minas Gerais têm seus critérios estabelecidos por meio de Leis, 
Decretos, Resoluções ou Portarias e que toda normatização está disponível via 
internet; o que demonstra o compromisso do Departamento com os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
Destacamos que toda essa conjuntura proporcionou um impacto positivo para 
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com a sociedade, que teve para si a expansão da rede de serviços do processo 
de habilitação e de registro de veículos, além da solução de vários problemas, 
tais como a diminuição dos prazos e a maximização da eficácia dos serviços 
oferecidos à sociedade.  

 
 DADOS ESTATÍSTICOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS – Universos FROTA e CONDUTORES 
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MÊS EMPLACAMENTO TRANSFERÊNCIA LICENCIAMENTO ALTERAÇÃO DE DADOS

JAN 30.039 289.797 1.063.064 151.239

FEV 28.100 303.337 1.276.471 156.439

MAR 37.111 379.011 1.392.774 196.174

ABR 32.663 355.509 1.236.459 184.416

MAI 34.686 313.785 746.048 215.074

JUN 37.189 332.798 114.792 143.555

JUL 37.666 229.510 575.695 369.668

AGO 41.976 454.871 439.353 235.689

SET 35.086 406.581 338.348 211.936

OUT 38.585 387.556 296.131 199.743

NOV 45.230 397.177 287.860 206.560

DEZ 41.258 492.204 341.350 255.357

TOTAL 439.589 4.342.136 8.108.345 2.525.850

Total de serviços realizados pelo DETRAN-MG em 2016
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SERVIÇO
CNH 

DEFINITIVA

1º 

HABILITAÇÃO

2º VIA DE 

CNH

RENOVAÇÃO 

DA CNH

MUDANÇA DE 

CATEGORIA DE 

CNH

ADIÇÃO DE 

CATEGORIA NA 

CNH

ALTERAÇÃO 

DE DADOS

OUTRAS 

EMISSÕES
TOTAL

TOTAL ANO 252.240 220.392 111.059 1.061.275 30.136 82.351 57.642 3.788 1.818.883

MÉDIA/MÊS 21.020 18.366 9.255 88.440 2.511 6.863 4.804 316 151.574

MÉDIA/DIÁRIA 689 602 303 2900 82 225 157 10 4970

CNH'S emitidas em Minas Gerais em 2016
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