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Es p e c i a l

Detran vai criar
agências Express,
com máquinas de
a u t o at e n d i m e n t o
para reduzir filas e
agilizar os processos

O uso da tecnologia já faz par-
te da vida da maioria das
pessoas, seja no computa-

dor ou no celular, para facilitar ati-
vidades do dia a dia. Hoje, já é pos-
sível contar com pelo menos 20
serviços no site do Departamento
Estadual de Trânsito do Espírito
Santo (Detran-ES).

Com o objetivo de modernizar
seus processos e tornar o atendi-
mento mais acessível, o órgão está
desenvolvendo o projeto Detran
Digit@l, em parceria com o Insti-
tuto de Tecnologia da Informação
e Comunicação do Estado do Es-
pírito Santo (Prodest).

Por meio dele, os usuários vão
contar com um rol de serviços que
poderão ser realizados totalmente
de forma online, sem filas, em to-
tens que serão distribuídos em
agências de autoatendimento cha-
madas Detran Express, semelhan-
te ao que é oferecido por bancos.

De acordo com o diretor geral do
Detran-ES, Romeu Scheibe Neto, a
meta é criar a primeira agência mo-
delo em Vitória, ainda neste ano.

“O objetivo do Detran Express é
tornar os serviços mais acessíveis
para o cidadão e acabar com as fi-
las. As Ciretrans (Circunscrições
Regionais de Trânsito) vão conti-
nuar existindo, mas queremos di-
minuir a quantidade de pessoas,
que muitas vezes não precisam es-
tar nelas”, explicou.

Segundo ele, o que não for resol-
vido no autoatendimento poderá
ser agendado na mesma hora para
ser feito pessoalmente na Ciretran.

Scheibe ressaltou que, para que
isso seja possível, foi criado um es-
critório que vai mapear todos os
processos do órgão, otimizá-los e
informatizar tudo que for possível.

“Para que possamos oferecer os
serviços online, eles precisam es-
tar acontecendo de forma total-
mente digital. Esse escritório vai
apontar o que será possível infor-
matizar nas áreas de habilitação,
veículos e recursos de penalida-
des, para entrar no Detran Ex-
p re s s ”, explicou.

A ideia, segundo o diretor geral,
é levar para o cidadão um serviço
que ele mesmo possa executar, em
agências interligadas ao sistema
bancário e com o serviço de “Po s s o
ajudar?”, para orientar os usuários,
em áreas de grande circulação, co-
mo shoppings.

“A proposta é que o cidadão pos-
sa resolver tudo ali mesmo, solici-
tando o serviço, retirando o boleto
e pagando as taxas”, disse.

Scheibe acrescentou que o pro-
jeto Detran Digit@l prevê também
que o site do órgão seja remodela-
do, para tornar a navegação mais
amigável. “Além disso, vamos criar
o Detran na Palma da Mão, dispo-
nibilizando alguns serviços em um
aplicativo para smartphone”,
adiantou.

“O objetivo do
Detran Express é

tornar os serviços mais
acessíveis para o cidadão
e acabar com as filas”Romeu Scheibe Neto, diretor geral do
D e t ra n - ES

O QUE JÁ PODE SER FEITO NO SITE

Segunda via de boletos e da CNH
Serviços oferecidos no
site do Detran-ES

Hoje, o site www.detran.es.gov.br já
pode ser utilizado para mais de 20 ser-
viços, como consultas referentes a
processos de habilitação e veículos e
calendários de pagamento.

CONSULTAS GERAIS
> BOLETIM de Trânsito
> REL AÇÃO dos condutores com CNH

suspensa/ cassada/ cancelada
> TABELAS de valores dos serviços
> ENDEREÇO dos locais de provas teó-

ricas e práticas da Grande Vitória
> RELAÇÃO dos serviços credenciados

(Centros de Formação de Conduto-
res; Clínicas; Despachantes; Pátios
de veículos removidos; Oficinas para
a Inspeção de Segurança Veicular;
Fabricantes de Placas; veículos cre-

denciados junto ao Detran-ES, para
a modalidade de Transporte de Es-
colares e Consulta de cursos minis-
trados por empresas credenciadas)

CONSULTAS REFERENTES
À HABILITAÇÃO
> CONSULTA de pontuação da Carteira

Nacional de Habilitação (CNH)

FLÁVIA MARTINS

MOTORISTA acessa o site do Detran, que vai passar por uma remodelação para oferecer mais serviços online

INTERNET no celular: facilidades

Serviços expressos pela internet

> S O L I C I TAÇÃO da 2ª Via de CNH
> SOLICITAÇÃO da CNH Definitiva
> SIMUL ADO do exame teórico - prova

de atualização - 1ª habilitação
> SIMULADO do exame teórico - reno-

vação de CNH
> RESULTADO da Prova Teórica
> EMISSÃO de 2ª via de taxa
> E M I SSÃO de taxa de novo exame
> ACOMPANHAMENTO de processos

CONSULTAS REFERENTES AOS
V E Í C U LO S
> MULTAS - Nada Consta DPRF
> CA L E N DÁ R I O S de pagamentos
> CONSULTA ao calendário de paga-

mento do IPVA/ 2016
> CONSULTA ao calendário de paga-

mento do Licenciamento/ 2016

Fonte: D e t ra n - E S.

Mudança para nova sede
prevista para o início de 2017

O Detran-ES vai mudar para
uma nova sede, na avenida Fer-
nando Ferrari, em Vitória. A pre-
visão é que a mudança comece no
próximo ano, já que as obras de
adequação do espaço devem ser
concluídas em dezembro.

O diretor geral do órgão de
trânsito, Romeu Scheibe, explicou
que a mudança vai permitir ao or-
gão ter um espaço mais adequado.
“Estamos com uma limitação
muito grande de espaço que atra-
palha a rotina de trabalho. Hoje,
não temos como dar aqui o aten-
dimento que o cidadão merece.”

Romeu informou que os recur-

sos para a reforma e adequação do
prédio foram garantidos no orça-
mento deste ano. O projeto e as in-
tervenções são gerenciados pelo
Instituto de Obras Públicas do Es-
tado (Iopes).

Atualmente em um prédio ce-
dido pela Polícia Civil na Reta da
Penha, o órgão adquiriu a torre
sul do América Centro Empresa-
rial em 2009. Em 2013, o Estado
assinou um contrato para obra de
adequação da área, mas a empre-
sa contratada executou apenas
4,8% do serviço e o contrato foi
rescindido. Por conta disso, foi
preciso abrir um novo processo

de licitação no ano passado.
“Garantimos recursos no caixa

neste ano para quitar a obra. O
cronograma original era de 12
meses e a ordem de serviço foi da-
da em junho deste ano. Portanto,
a obra teria fim em junho do ano
que vem. Mas conseguimos re-
pactuar o cronograma, para que a
conclusão seja em dezembro des-
te ano”, afirmou Scheibe.

Ele explicou que surgiu um
problema na instalação do ar-
condicionado central, devido a ví-
cios na construção, mas que está
sendo solucionado para não atra-
sar o cronograma.
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NOVA SEDE do Detran-ES vai ser na avenida Fernando Ferrari
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