
3º FÓRUM DOS 
TRABALHADORES DO 

TRANSPORTE ESCOLAR 
DE BELO HORIZONTE

          30/03/2019



AGENDA:

1 – Adequações do processo de vistoria em 
razão das novas normas do DETRAN-MG;

2 – Palavra livre;



 VISTORIAS      
1. Vistoria vencida anterior a 01/01/2019: os operadores devem 

comparecer ao Atendimento GECOP mediante agendamento 
prévio pelo site: 

http://agendamentoeletronico.pbh.gov.br/

Categoria: BHTRANS - BURITIS 

Serviço: 01 serviço 

O laudo de aprovação da ITL (Instituição Técnica Licenciada) ou 
da ETP (Entidades Técnicas Paraestatais) deverá ser apresentado 
para que se receba a Autorização de Tráfego e o selo do veículo (se 
necessário).

Adequações do processo de vistoria em razão 
das novas normas do DETRAN-MG



2. Vistoria vencida entre 01/01/2019 a 31/01/2019: os 
operadores devem comparecer no balcão da Vistoria para 
reagendar as vistorias para os sábados disponibilizados pela 
GECOP.  As pendências na permissão/autorização devem ser 
regularizadas na GECOP antes da data programada para vistoria e 
mediante agendamento eletrônico prévio.

Caso contrário, a vistoria não será realizada, devendo o 
operador apresentar laudo de aprovação da ITL (Instituição 
Técnica Licenciada) ou ETP (Entidades Técnicas Paraestatais), 
para receber Autorização de Tráfego e o selo do veículo (se 
necessário).

Adequações do processo de vistoria em razão 
das novas normas do DETRAN-MG



3. Vistorias agendadas a partir de 01/02/2019: estão 
sendo realizadas normalmente, desde que dentro do horário 
estabelecido e da disponibilidade da vistoria, sendo 
encaminhadas para o sábado se necessário. 

No caso de vistoria reprovada,  o operador deverá 
retornar com o laudo de aprovação da inspeção realizada 
pela ITL (Instituição Técnica Licenciada) ou ETP (Entidades 
Técnicas Paraestatais), devendo o operador comparecer ao 
Atendimento GECOP mediante agendamento prévio pelo 
site: 

http://agendamentoeletronico.pbh.gov.br

Adequações do processo de vistoria em razão 
das novas normas do DETRAN-MG



IMPORTANTE

Para qualquer movimentação, inclusive 
emissão de Autorização de Tráfego, não poderá 
haver pendência na permissão/autorização, 
dentre os quais destacamos: credenciamento 
vencido, CNH com pontuação e em desacordo 
com o previsto no código de Trânsito Brasileiro, 
entre outros.

Adequações do processo de vistoria em razão 
das novas normas do DETRAN-MG



PORTARIA 134/2019 DETRAN-MG

Pontos importantes! 





PORTARIA BHTRANS DPR Nº 013/2019 DE 20 DE 
FEVEREIRO DE 2019 

“Art. 70 - Os veículos receberão autorização de 
tráfego mediante apresentação do laudo de aprovação 
em inspeção realizada em qualquer ITL (Instituição 
Técnica Licenciada) ou ETP (Entidades Técnicas 
Paraestatais), conforme portaria DETRAN/MG Nº 134 
de 21/01/2019 ’’.



§ 1º - Complementarmente, os veículos poderão ser 
submetidos a vistorias semestrais em local a ser fixado 
pela BHTRANS, por meio de agentes próprios ou por 
entidade designada por ela, para verificação de 
segurança, conservação, conforto, higiene, 
equipamentos e características definidas nas 
legislações federal, estadual e municipal, neste 
Regulamento e em normas complementares.



PALAVRA LIVRE:

- Sugestões de melhoria para o sistema de 
transporte escolar;

- Sugestões de temas para serem discutidos no 
próximo Fórum;



Agradecemos a presença de todos!!!

Diretor DTP: Daniel Marx
Superintendente: Sérgio Carvalho
Gerente GECOP: Carlos Franklin

Supervisor de Atendimento: Euclides José
Supervisor Transp. Escolar: Edcarlos Gomes
Supervisor da Vistoria: Fernando Matheus


