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Categoria: 
Ideias Inovadoras Implementáveis 

 
Temática: 

Como aumentar a eficiência do Processo de Recuperação e Manutenção da Malha 

Viária Pavimentada e Não Pavimentada? 

 
Ementa: 

Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do Brasil. São 35.275Km de 

rodovias distribuídas em rodovias pavimentadas e não pavimentadas, de jurisdição 

federal e estadual. Quanto às características das estradas, a malha federal, 

conservada pelo DNIT, possui 240Km não pavimentados e 9.254Km pavimentados e a 

estadual se divide em 6.069km não pavimentados e 19.713km pavimentados1. 

O processo “Recuperação e manutenção da malha viária pavimentada e não 

pavimentada” visa à manutenção da malha rodoviária estadual e federal delegada em 

boas condições funcionais e estruturais, garantindo trafegabilidade mais segura, 

confortável e econômica de pessoas e bens em todas as regiões do território mineiro. 

As rodovias de Minas Gerais são mantidas fundamentalmente por 2 

modalidades de contratação: 

- Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas 

Gerais (PROMG): contratos de 4 anos em que a empresa é responsável por 

recuperar e manter as rodovias, obedecendo padrões de desempenho/qualidade 

definidos pelo DER. A avaliação é baseada nos resultados apresentados, com 

medições aferidas por quilômetro de pavimento recuperado e total de 

quilômetros conservados. 

- Contratos de manutenção/conservação de Rodovias (Conserva): 

Contratos de 1 ano em que a empresa permanece mobilizada para atender às 

necessidades das Coordenadorias Regionais (CRG), executando serviços 

rodoviários conforme demanda do DER. As medições são efetuadas por itens de 

serviço executados. 
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Esses serviços de recuperação e manutenção da malha viária são monitorados 

e fiscalizados pelas 40 Coordenadorias Regionais dispostas em todas as regiões do 

Estado, com instalações próprias, pessoal, equipamentos e autonomia orçamentária 

e financeira. 

Em ambas as modalidades de contratação certamente ainda existem 

possibilidades de inovação, seja do ponto de vista dos métodos construtivos, que hoje 

ficam a cargo das empresas contratadas, seja no próprio formato da contratação dos 

serviços, como foi o caso do PROMG, que aliou a melhor qualidade de serviço ao 

menor custo possível. 

Assim sendo, este projeto objetiva identificar iniciativas que aumentem a 

eficiência do processo de recuperação e manutenção da malha viária de Minas Gerais, 

de modo a potencializar a efetividade das ações finalísticas do órgão. 

 

1 Fonte: MINAS GERAIS, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER/MG. Boletim Rodoviário DER/MG 2013 

– Situação Física em 31 de dezembro de 2012 

 
Ideia: 

GESTÃO RODOVIÁRIA: redução de custos e geração de receitas 
 
Nome do Pré-Projeto: 

Publicação eletrônica de infrações de trânsito 

 
Órgão executor:  

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais 

 
Início / Término da implementação:  

01/01/2015 30/07/2015 
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Público-alvo:  
Cidadãos infratores Estado de Minas Gerais. 

 
Descrição do Projeto:  

Projeto: Eliminar os altos custos do DER/MG com publicações em jornais impressos e envio 

de notificações de infrações de trânsito por correio, a partir da implantação das publicações 

por meio eletrônico, sugerindo-se o site do DETRAN  

O problema e motivação: Um dos grandes desafios enfrentados pela Administração Pública 

atual é conseguir compatibilizar o crescimento exponencial das demandas com as fontes 

limitadas de receita. No caso da Política de Recuperação e Manutenção da Malha Viária, a 

ampliação da demanda veio, inclusive, acompanhada da redução de receitas vinculadas, 

como a isenção para a CEMIG do pagamento da Taxa de Licenciamento da Faixa de Domínio 

das Rodovias – cerca de R$ 30 milhões – e redução a zero da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico/Combustíveis (CIDE) – cerca de R$ 230 milhões. Atualmente o Processo 

é financiado essencialmente por operações de crédito, convênios e recursos do Fundo 

Estadual de Desenvolvimento de Transportes – FUNTRANS. 

A fim de aumentar a eficiência do Processo de Recuperação e Manutenção da Malha Viária 

Pavimentada e Não Pavimentada é fundamental otimizar o recurso do FUNTRANS, que hoje 

gira em torno de R$ 130 milhões. 

Diante dos avanços conquistados através das tecnologias de informação e da necessidade de 

atender ao Princípio da Publicidade, e considerando a forte tendência à otimização de 

recursos no Estado, nossa proposta é eliminar os altos custos do DER/MG com publicações 

em jornais impressos e envio de notificações de infrações de trânsito por correio, a partir da 

implantação das publicações por meio eletrônico. As publicações deverão ser hospedadas em 

sítio eletrônico de fácil acesso à população e de fácil identificação com a matéria, sugerindo-

se o site do DETRAN (www.detranmg.net.br). 

Em Minas Gerais, temos publicações de autuações e/ou aplicações da penalidade multa em 

53 Diários Oficiais impressos, sendo 1 do Estado e 52 dos municípios. Contudo, não há 

garantia alguma de que com essas publicações os infratores tomarão ciência das notificações. 

Em geral, os proprietários de veículos buscam informações acerca de autuações no site do 

DETRAN, que é um dos mais visitados do Estado. Portanto, é bastante questionável a eficácia 



CICLO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 14/07/2014 

  

 

6 

 

dessas publicações. Além disso, gasta-se um valor exorbitante com as publicações, como 

demonstrado abaixo, sendo que a Administração não está sendo eficaz e nem eficiente, já 

que muitas vezes não atinge o fim a que se propõe com as publicações.  

SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO 
EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL  

(Valor de despesa empenhada até abril/2014) 

2012 R$ 4.641.000,00 

2013 R$ 3.595.778,58 

2014 R$    761.936,00 

TOTAL R$ 8.998.714,58 

Fonte: SIAFI 

O Conselho Estadual de Trânsito, através de uma Comissão formada por membros da PBH, 

DETRAN e DER/MG, já elaborou um estudo a ser apresentado ao Secretário de Estado de 

Defesa Social sobre a possibilidade de publicação de edital eletrônico no site do DETRAN para 

as notificações de autuação e notificações de aplicação da penalidade multa, por parte dos 

órgãos executivos/rodoviários de trânsito estaduais e municipais. Segundo o estudo, verifica-

se que em Minas Gerais existe um “monopólio” dos serviços postais, sendo que os 54 órgãos 

de trânsito estaduais e municipais utilizam os serviços dos Correios, estando impossibilitados 

de licitarem e contratarem outro prestador de serviço. O contrato firmado entre os Correios 

e os órgãos executivos de trânsito é por adesão, com cláusulas pré-estabelecidas e 

indiscutíveis. São recorrentes inúmeras reclamações acerca da qualidade dos serviços 

prestados por essa empresa, seja na utilização do AR ou postagens por carta simples. Muitas 

vezes não há cumprimento por parte dos Correios da devolução das informações acerca da 

entrega ou as informações não são prestadas em tempo hábil. Em 2013, a BHTRANS deixou 

de receber dos Correios 30% das informações acerca da entrega das notificações. Esta 

situação prejudica o processo e acarreta cancelamentos das autuações e/ou aplicação das 

penalidades, gerando prejuízos na arrecadação de receitas legítimas e falta de credibilidade 

da atuação dos órgãos executivos de trânsito, já que gera impunidade. Além de suprir os erros 

e a ausência de informações do modelo atual, a proposta de publicação de edital eletrônico 

tem como objetivo reduzir consideravelmente os gastos com publicações, apresentando uma 

alternativa mais econômica e ambientalmente sustentável. O DER/MG pagou em 2013 um 

total de R$ 4,3 milhões para enviar correspondências para veículos mineiros via FAC 

(Franqueamento Autorizado de Cartas), uma modalidade de carta simples mais econômica, e 

R$ 3 milhões para enviar cartas com AR para veículos emplacados em outros estados. Os 

valores são bastante expressivos e poderiam ser melhor empregados pelo órgão no processo 
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de recuperação/manutenção das rodovias estaduais, que é uma das atividades-fim do órgão. 

Para que essa proposta seja implantada o Governo Estadual deverá providenciar decreto 

prevendo a possibilidade de publicação em edital eletrônico ou incluir tal situação no Decreto 

nº 46185, de 15/03/2013, e caberá ao DER/MG implantar tais medidas. 

 
Potencial de redução de custos / geração de receita 
para o Estado:  

Redução de aproximadamente R$ 4 milhões/ano com serviços de publicação e 

divulgação executados pela imprensa oficial. 

 
Orçamento:  

Não haverá custo para a implantação deste projeto. 

 
Estudos preliminares:  

 Levantamento dos valores gastos nos serviços de publicação e divulgação 

executados pela imprensa oficial;  

 Discussão e participação no estudo a ser apresentado ao Secretário de Estado 

de Defesa Social sobre a possibilidade de publicação de edital eletrônico no 

site do DETRAN. 

 
Abertura social (participação da sociedade na 
elaboração do projeto):  

Não houve. 

 
Restrições para a implementação do projeto: 

Negociação entre os órgãos envolvidos (DER/MG, DETRAN, Diários Oficiais, BHTrans, 

CETRAN). 
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Grau de novidade do projeto: 
Novo para organização: propostas de mudança organizacional, mudança tecnológica 

ou mudança na demanda.  

São propostas não conhecidas pela organização, tampouco implantadas em outras 

organizações. 

 
Benefícios: 

Governo: Eliminação dos custos com publicações de infrações de trânsito em jornais 

impressos, a partir da implantação das publicações por meio eletrônico 

Sociedade: Facilidade na identificação das infrações, uma vez que suas publicações 

serão centralizadas, e otimização do investimento do recurso público 

 
Riscos: 

Ameaças: Dificuldade na negociação com o Detran/MG para centralização de todas 

as publicações eletrônicas em seu no site. 

Ações mitigadoras: Evidenciar os benefícios e resultados positivos da proposta, além 

de distribuir os custos da implantação entre os órgãos beneficiados. 

 


