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Para obter acesso ao Sistema de Gerenciamento do 
Transporte Fretado (SGIV), o transportador deverá 

comparecer a uma das Coordenadorias Regionais do 
DEER/MG para realizar um cadastramento.

Somente após feito esse cadastramento que o transportador 
receberá um login e uma senha para acesso ao sistema.

Os documentos necessários para se cadastrar estão 
listados no site do DEER, na aba Serviços, sob o título
‘’Autorização para transporte fretado de passageiros’’. 

 

OBSERVAÇÃO



Na barra de endereço, digite: portal.der.mg.gov.br/sgiv

Digite o login e a senha recebidos no cadastramento



Página Inicial do Sistema



2. Consulta de Dados

Altere o módulo do sistema para SGTF clicando aqui.



2. Consulta de Dados
No menu que aparecerá, clique em TABELA para expandir



2.1. Transportador

Clique em TRANSPORTADOR para mostrar os dados respectivos.



2.1. Transportador
Para acessar os detalhes, clique em cima do Transportador escolhido e 
repare que, quando selecionado, a caixa muda de cor, ficando amarela.



2.1. Transportador
Utilize as barras de navegação para verificar outras informações, como
endereço, endereço de e-mail, histórico de sócios e representante legal.



2.1. Transportador
Nenhuma informação pode ser alterada pelo sistema, caso seja do seu 
interesse inserir alguma informação, vá a uma das Coordenadorias.



2.2. Seguradora
Para acessar a lista de seguradoras disponíveis, clique 
em SEGURADORA no menu lateral.



2.2. Seguradora Você pode utilizar a barra de busca para encontrar uma
seguradora específica.

Nesta aba é possível visualizar todos as seguradoras
cadastradas no sistema, basta clicar no botão ‘PESQUISAR’.



2.2. Seguradora
Essa é a lista de seguradoras disponíveis. Nesta aba, é possível clicar
na seguradora que deseja para obter mais detalhes sobre ela.



2.2. Seguradora
Após clicar para obter detalhes, é essa a aba que aparece,
contendo informações como status de atividade e CNPJ.



2.3. Veículo Para acessar o menu de veículos, basta clicar no menu lateral
no item respectivo.



2.3. Veículo

Nesta aba é possível visualizar todos os veículos cadastrados
pelo transportador, basta clicar no botão ‘PESQUISAR’.

Você pode utilizar a barra de busca para encontrar um
veículo específico.



2.3. Veículo
Aqui fica a lista de veículos cadastrados. Para visualizar mais detalhes,
basta selecionar o veículo que deseja e clicar.



2.3. Veículo Na página que abrirá, você consegue visualizar os dados do veículo
em questão, desde placa até situação de seguro. Para navegar, utilize
o menu que foi destacado abaixo.



2.3. Veículo Observação: Existe duas modalidades de seguro disponíveis para 
consulta, ‘Seguro’ e ‘Seguro Transportador Delegatário’, dessa forma
as informações só estarão em uma das abas, cabe ao transportador 
identificar onde o seguro de seu veículo se enquadra.



2.4. Condutor Para acessar o menu de condutor, basta clicar no menu lateral
no item respectivo.



2.4. Condutor Você pode utilizar a barra de busca para encontrar um
condutor específico.

2.4. Condutor

Caso queira mostrar todos os condutores
disponíveis, clique em ‘PESQUISAR’



2.4. Condutor Essa é a lista de condutores cadastrados no sistema.
Semelhante aos anteriores, é possível clicar para obter
mais detalhes do condutor em questão.

2.4. Condutor



2.4. Condutor Nesta página é possível visualizar, sem alterar, alguns
dados do condutor selecionado.

2.4. Condutor



Para acessar o menu de multas, clique no botão demarcado
abaixo e em seguida selecione uma das categorias.

3. Multas



Clique na categoria ‘Coeficiente de Multa’ conforme
demonstrado abaixo para acessar a página respectiva.

3.1. Coeficiente de Multa



3.1. Coeficiente de Multa Nesta página é possível visualizar os coeficientes
de multas e suas descrições. Semelhante às abas
anteriores, é possível clicar e expandir para 
exibir novas informações.



3.1. Coeficiente de Multa Exemplo de informações contidas em cada
coeficiente de multa.



3.2. Lei/Decreto
Clique na categoria ‘Lei/Decreto’ conforme
demonstrado abaixo para acessar a página respectiva.



Você pode utilizar a barra de busca para encontrar uma
lei/decreto específico.

3.2. Lei/Decreto

Caso queira mostrar todos as leis e decretos
disponíveis no sistema, clique em ‘PESQUISAR’



Ao exibir todas as leis e decretos, você pode selecionar a
que deseja e exibir mais detalhes dessa forma.

3.2. Lei/Decreto



3.2. Lei/Decreto Utilize a barra de menus acima para poder visualizar
o artigo da lei ou decreto em questão.



3.2. Lei/Decreto
É aqui que estão todas as informações da lei ou decreto,
tanto seus artigos quanto seus desdobramentos 



3.3. Auto de Infração
Clique na categoria ‘Auto de Infração’ conforme
demonstrado abaixo para acessar a página respectiva.



Você pode utilizar a barra de busca para encontrar
o auto de infração específico.

3.3. Auto de Infração

Caso queira mostrar todos os autos de infração
recebidos, clique em ‘PESQUISAR’



Semelhante aos anteriores, é possível clicar no
auto de infração para ver mais detalhes.

3.3. Auto de Infração



3.3. Auto de Infração Todas as informações do auto de infração 
selecionado aparecerão dessa forma após
o clique na tela anterior.



Para consultar e/ou criar novas ATFs (autorização
para transporte fretado) basta selecionar o menu à 
esquerda e em seguida clicar na categoria ‘ATF’

4. ATF



Aparecerá a lista completa de ATFs solicitadas, com 
informações como sua classificação, data da viagem, 
veículo e situação da ATF. Para obter mais detalhes, 
basta clicar na ATF desejada.

4.1. Consulta de ATF



Após o clique, você poderá ver a ATF completa,
com todos os dados cadastrados no momento 
de criação.

4.1. Consulta de ATF



Você pode usar o menu superior para navegar 
e consultar outras informações, como lista de 
passageiros e instituição de ensino/empresa.

4.1. Consulta de ATF



Para criar sua ATF, basta voltar ao menu inicial e
clicar na aba ‘NOVO’, conforme destacado abaixo.

4.2. Criando uma ATF



Na página de criação, você precisa colocar todos os
dados da viagem que será fretada. Antes, confira se
o tipo de ATF foi selecionado corretamente.

4.2. Criando uma ATF



Após isso, confira se os seus dados estão corretos
na parte já preenchida automaticamente do formulário.
Caso tenha algo errado, solicite a alteração em uma
das coordenadorias regionais do DEER/MG.

4.2. Criando uma ATF



Observação: O número de ATF é preenchido automaticamente
após concluída a criação.

4.2. Criando uma ATF



O próximo passo é selecionar o veículo que será utilizado
no transporte. Para isso, basta clicar em SELECIONAR.

4.2. Criando uma ATF



Confira se a placa do veículo selecionado está
correta antes de ir para o próximo passo.

4.2. Criando uma ATF



Após feito isso, agora é necessário colocar o local
de origem e destino. Para isso, clique em um dos
dois indicados abaixo para expandir a lista de cidades.

4.2. Criando uma ATF



Selecione na lista a cidade respectiva de origem. 
Fique atento porque há a possibilidade de digitar
as primeiras letras do nome da cidade para 
facilitar a busca.

4.2. Criando uma ATF



Repita o processo para selecionar o destino.

4.2. Criando uma ATF



O próximo passo é colocar a data de ida e de volta
da viagem. Você pode tanto digitar quanto utilizar o 
calendário disponível aqui.

4.2. Criando uma ATF



Caso escolha o calendário, clique no ícone e na aba
que abrirá, selecione o dia, o mês e o ano.

4.2. Criando uma ATF



Repita o processo para a data de volta. Lembrando
que a data pode ser escrita a mão, desde que no
formato DD/MM/AAAA.

4.2. Criando uma ATF



Termine de preencher o formulário normalmente,
colocando a hora de ida e de volta, a distância 
aproximada que será percorrida, os dados do 
documento fiscal e o itinerário.

4.2. Criando uma ATF



Após tudo preenchido, utilize o menu superior
para ir para o próximo passo.

4.2. Criando uma ATF



Há duas formas de inserir lista de passageiros a primeira
é inserindo manualmente um a um. Para isso, basta clicar
em ‘Carregar/Limpar Lista de Passageiros’
.

4.2. Criando uma ATF



Na aba que abrirá, confirme ao clicar em OK.
.

4.2. Criando uma ATF



Após um breve carregamento, a lista aparecerá para ser 
preenchida. Coloque os nomes de todos os passageiros,
bem como seu documento de identificação, que pode ser
tanto CPF quanto RG.

4.2. Criando uma ATF



A Segunda forma de colocar passageiros é inserindo um
documento em bloco de notas ou excel. Há certas especificações
quanto ao formato do arquivo, que podem ser vistas aqui.

4.2. Criando uma ATF



Basicamente, o documento deverá conter três colunas (uma para
o nome, outra para o nº da carteira de identificação e outra para
a designação do órgão emissor) e deverá ser salvo como CSV.

4.2. Criando uma ATF



Após feito o documento nos padrões solicitados, 
clique em ‘Escolher Arquivo’ para importar.

4.2. Criando uma ATF



Na aba que abrirá, selecione o documento 
respectivo e clique em ABRIR.

4.2. Criando uma ATF



Confira o nome do documento e depois clique 
em ‘Importar lista de passageiros’ para inserir.

4.2. Criando uma ATF



Depois de terminado o preenchimento, clique em 
‘GRAVAR’ para salvar a ATF.

4.2. Criando uma ATF



Repare que, após salva, a ATF aparecerá na lista
de ATFs vista inicialmente. Para imprimir, clique 
novamente nela.

4.2. Criando uma ATF



Em seguida, basta clicar no botão de imprimir
localizado no canto superior.

4.2. Criando uma ATF



Será baixado um arquivo em PDF. Abra-o no seu
navegador e clique em Imprimir.

4.2. Criando uma ATF



Além disso, não se esqueça quea ATF deverá 
ser assinada pelo condutor ou pelo autorizatário. 

4.2. Criando uma ATF



Para cancelar uma ATF, você deverá acessar
o menu inicial e clicar na ATF que deseja. 

4.2. Cancelando uma ATF



Em seguida, no menu superior clique 
em Cancelar ATF 

4.2. Cancelando uma ATF



Feito isso, na nova tela que será aberta,
justifique o motivo do cancelamento e
em seguida clique em ‘Gravar’.

4.2. Cancelando uma ATF



A seguinte mensagem aparecerá caso o cancelamento
seja concluído. Lembrando que o mesmo poderá ser feito 
até 12h antes do início da viagem.

4.2. Cancelando uma ATF







5. Consultar situação O menu de consultar situação é acessado da mesma 
forma que os menus anteriores: através do clique no 
título ‘Consultar situação’, conforme demonstrado abaixo.



5. Consultar situação Este menu tem como finalidade a consulta de situação e
opera na mesma lógica do menu ‘Tabela’, vide capítulo 2
‘Consulta de dados’ deste manual.

Clique em pesquisar para mostrar todos
os dados disponíveis.



5. Consultar situação A diferença dos itens deste menu para os itens presentes
no menu ‘Tabela’ é que não há a possibilidade de expansão
para uma leitura mais detalhada de dados.

É nessa área que fica determinada a situação
atual do objeto pesquisado



5. Consultar situação Dessa forma, todas as abas deste menu podem ser visualizadas
de forma semelhante. Basta clicar no menu lateral e em seguida 
clicar em pesquisar, conforme destacado abaixo.

É nessa área que fica determinada a situação
atual do objeto pesquisado



6. Alteração de senha
Como a senha é criada pelo DEER no momento de cadastro,
é oferecido aos usuários a possibilidade de alterá-la. Para tal,
é preciso trocar o módulo de sistema de SGTF para Segurança.



6. Alteração de senha
Clique no menu Usuários e em
seguida Alteração de Senha.



6. Alteração de senha
Escreva a senha atual e a nova senha
duas vezes para confirmação.



6. Alteração de senha
Em seguida, clique em ALTERAR
para salvar a nova senha.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82

