


ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO DIGITAL

(Breve Resumo)



QUEM VAI USAR:

VEÍCULOS PARTICULARES 
(IMEDIATO)

MOTOCICLETAS PLACA VERMELHA

CARGA E DESCARGA 
(EM BREVE E SEM CUSTO MAS COM CONTROLE DE PERMANÊNCIA)



Sistema de Comercialização

Sistema de Fiscalização

Sistema de Gestão

Sistema de Pesquisa

O QUE É



SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO

• Por Aplicativo no Celular 

(Pré-pago).

• Por compra direta nos postos 

fixos de  venda. (pago na hora).



SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO

• Por Agentes (GM / PM / 
BHTRANS) com Dispositivos 
Móveis.

• No futuro totalmente

eletrônico.

Fórum Mineiro fazer 
gestão junto ao 
DENATRAN/CONTRAN



SISTEMA DE GESTÃO 

• Acompanhamento do processo de 
comercialização.



SISTEMA DE PESQUISA 

• Acompanhamento do processo de
utilização do sistema.



MOTIVAÇÃO (em 2010)

• Identificada a dificuldade
de aquisição de talão pelos
usuários do sistema.

• Existência de comércio 
paralelo de talões.



EXPERIÊNCIA INICIAL (em 2010)

• A empresa 1S2Z desenvolveu e testou o

sistema em projeto piloto na Savassi com
resultados positivos.



COLOCADO NO PLANEJAMENTO COMO 
PROJETO ESTRATÉGICO (em 2016)



CONTRATAÇÃO (meados de 2017)

• A opção era licitar para um único operador.

• GELUR / DDI desenvolveram edital para licitação.

• O DRP levou para o prefeito para definir estratégia.

GRANDE SACADA...........

DPR / PREFEITO decidem convidar 
a PRODABEL para ser o operador.



OPÇÃO PELO CHAMAMENTO PÚBLICO

A PRODABEL aceita o convite e opta por desenvolver
os sistemas mas operar apenas na comercialização
via APLICATIVO DE CELULAR.

A PBH ativos entra no processo para organizar a
parte jurídica e comercial bem como a elaboração do
estudo de viabilidade Técnico / Econômico /
Financeiro.



São apresentados questionamentos ao processo e a
BHTRANS / PRODABEL / PBH ATIVOS resolvem alterar
a data de início de entrega das propostas de
02/02/2018 para 20/03/2018 até que todos os
questionamentos tenham sido respondidos e
publicados.

QUESTIONAMENTOS
(Janeiro de 2018) 



O processo segue com
previsão de início de operação,
ao menos pela PRODABEL

na modalidade aplicativos no
celular em 28/03/18.

INÍCIO DE OPERAÇÃO



O sistema em papel (talão) continuará funcionando
paralelamente por mais 60 dias, a contar do início da
operação do sistema digital, com a possibilidade de
prorrogação por mais 60 dias ou até a consolidação
de pelo menos 300 Postos Fixos de Venda.

TRANSIÇÃO



Adequar a sinalização 

de regulamentação.

PENDÊNCIAS

FIM

Campanha Publicitária Treinamento dos Agentes









RESOLUÇÃO Nº 726, DE 6 DE MARÇO 
DE 2018

CANCELADA



RESOLUÇÃO Nº 726, DE 6 DE MARÇO DE 2018

Regulamenta o processo de formação e habilitação de
condutores de veículos automotores e elétricos, a realização
dos exames, os cursos de formação, atualização,
aperfeiçoamento, especializados, preventivo e de reciclagem, a
expedição de documentos de habilitação e dá outras
providências.



Art. 27. Os processos de habilitação para conduzir veículos
automotores e elétricos, compreendem os seguintes cursos e
exames, nesta ordem:

I - Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC: Avaliação
Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Cursos
Teóricos: Básico (20 horas/aula), Exame Teórico, e Exame de
Direção Veicular em Via Pública e Curso de Prática de Direção
Veicular em circuito fechado (4 horas/aula) e em Via Pública (6
horas/aula).



II - Habilitação na Categoria A: Avaliação Psicológica, Exame de 
Aptidão Física e Mental, Cursos Teóricos: Básico (25 horas/aula) e 
Específico (20 horas/aula), Exame Teórico, Curso de Prática de 
Direção Veicular em Circuito Fechado (10 horas/aula), Exame de 
Direção Veicular em Circuito Fechado, Curso de Prática de Direção 
Veicular em Via Pública (10 horas/aula) e Exame de Direção Veicular 
em Via Pública;

III - habilitação na Categoria B: Avaliação Psicológica, Exame de 
Aptidão Física e Mental, Cursos Teóricos: Básico (25 horas/aula) e 
Específico (20 horas/aula), Treinamento em Simulador de Direção 
Veicular (6 horas/aula), Exame Teórico, Curso de Prática de Direção 
Veicular (20 horas/aula) e Exame de Direção Veicular em Via Pública.



Art. 58. Para veículo de duas rodas, o Exame de Direção Veicular será 
composto de duas etapas:

I - etapa em Circuito Fechado, a ser realizada após a emissão do 
Certificado de Conclusão do Curso de Prática de Direção Veicular em 
Circuito Fechado;

II - etapa em Via Pública, a ser realizada após a emissão do 
Certificado de Conclusão do Curso de Prática de Direção Veicular em 
Via Pública.
§ 1º O Exame de Direção Veicular para obtenção ou inclusão da 
Autorização para Conduzir Ciclomotor deverá ser realizado em 
veículo ciclomotor classificado como de aprendizagem, conforme 
critérios estabelecidos em Resolução específica.



CONCURSO DE FRASES 



1º concurso: “O motociclista e a cidade” (exemplo)

Apresentação:

A BHTRANS promoverá concurso de frases sobre o tema MOTOCICLISTA E

A CIDADE, premiando as três melhores.

O tema deve estar relacionado ao deslocamento dos motociclistas na cidade

de Belo Horizonte.

Exemplos:

• Relação com o pedestre, com ciclistas e outros atores na mobilidade

• urbana;

• Uso de equipamentos de segurança;

• Comportamentos seguros no trânsito,

• Sistema Viário Adaptado



Objetivo:

Incentivar os motociclistas de Belo Horizonte a uma reflexão 
sobre seu comportamento no trânsito, no contexto da cidade e 
da sua relação com a qualidade de vida, de modo a contribuir 
para a adoção de comportamentos e hábitos que tornem esse 
ambiente mais seguro, civilizado e humano, reduzindo assim o 
número de mortos e feridos.

Fazer da frase vencedora o “TEMA” da próxima campanha



CRONOGRAMA

2/5 a 31/5 inscrições;

1/6 a 12/6 banca julgadora interna;

18/6 à 20/7 votação pública na internet;

Dia 27/7 (em comemoração ao dia do motociclista)

premiação



1 capacete

1 jaqueta

1 bota 

1 luva

1º Colocado



1 capacete

1 bota 

1 luva

2º Colocado



1 bota 

1 luva

3º Colocado


