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O Modelo

Transporte administrativo em 18 

municípios da RMBH

Belo Horizonte, Betim, Brumadinho,

Caeté, Confins, Contagem, Ibirité,

Itabirito, Itaúna, Lagoa Santa, Nova

Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das

Neves, Rio Acima, Sabará, Santa

Luzia, Sete Lagoas e Vespasiano.

Viagens

• Atenderá a todos os órgãos e entidades

que aderirem o modelo, estejam eles

dentro ou fora da CAMG.

• Transporte administrativo para os demais

municípios de Minas Gerais.

POOL CAMG



Benefícios do Modelo

• Liberar servidores do
setor de transportes
para outras atividades

• Padronizar regras de uso

• Aprimorar controles

Melhorar a qualidade do 
transporte:

o Disponibilidade

o Flexibilidade

o Idade da frota

o Conservação da frota

• Economia de recursos

• Redução da ociosidade da 
frota



Perfis

• Representante da SEPLAG/CEFAC responsável pela gestão do Modelo Fast 
(TáxiGov + Pool CAMG) em nível central, abrangendo todos os órgãos e 
entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais

Gestor 
central

• Representante da unidade de gestão de frota responsável pela gestão, 
fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços do TáxiGov no 
órgão/entidade a qual está vinculado. É o canal de comunicação com o gestor 
central.

Gestor 
setorial

• Representante responsável pela gestão, fiscalização e acompanhamento da 
execução dos serviços do TáxiGov no âmbito da unidade administrativa a que 
está vinculado. Ex: Gabinete, Unidade Finalística, etc. É o canal de comunicação 
com o gestor setorial. 

Gestor de 
unidade

• Representante da unidade administrativa responsável pela solicitação de viagens 
do Pool CAMG pelo Portal de Serviços CA.Ponto Focal

• Passageiro do Modelo Fast (TáxiGov e Pool CAMG)

• Também responsável por solicitar, avaliar e contestar corridas pelo TáxiGov.

Usuário 
(Passageiro)

POOL CAMG

POOL CAMG

POOL CAMG

POOL CAMG

POOL CAMG



Processos e subprocessos Fast

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Processo Gestão dos atendimentos (Viagens) – Pool CAMG

Processo Gestão dos atendimentos (18Rmbh) - Taxigov
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Requisitos para uso do modelo Fast

Unidade Setorial

Unidade Administrativa

Gestor Setorial (+ substituto)

Gestor de Unidade (+ substituto)

Ponto Focal

Usuário

Definições do Órgão/Entidade:

Passo a passo do cadastro:

• Cadastro do Ponto Focal é feito via formulário SEI (assinado pelo Diretor ou equivalente) para acesso à rotina do Portal 
de Serviços CA

• Cadastro das Unidades, Gestores e Usuários no TáxiGov requer preenchimento de planilha
• As planilhas preenchidas devem ser encaminhadas ao Gestor Central (SEPLAG/CEFAC)
• Gestor Central (SEPLAG/CEFAC) valida as planilhas e encaminha ao fornecedor TáxiGov

Recomendações:

 Código SEI da unidade formal onde está o Gestor de Frota

 Código SEI da unidade formal (diretoria ou equivalente)

 até 3 designados por unidade

 Gestor de Frota do Órgão

 Gestor da unidade
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Transporte nos 18 municípios - RMBH

o Modelo de mobilidade adotado pelo Governo Federal desde 2017.

o Expandido em Minas Gerais em 2020.

o Substituiu-se a frota própria/locada administrativa pelo serviço de

transporte prestado por terceiros e intermediado por aplicativo (similar ao

Uber, Cabify, 99).

o Os pedidos de corridas podem ser feitos pelo aplicativo ou computador.

o Agendamentos devem ser feito com pelo menos 30 minutos de 

antecedência.

o Solicitações são feitas em tempo real.

o Após a solicitação, o passageiro deve ser atendido em até 15 minutos.

o O cancelamento feito após 5 minutos da solicitação gera cobrança de taxa.

o Paga-se somente somente quando se usar o serviço.

o Disponibilidade 24x7, requisitos mínimos para veículos e serviço.

o Veículos devem ter 4 portas e ar condicionado.

o O transporte via TáxiGov é feito somente por táxi.

VISÃO GERAL



Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Processo Gestão dos atendimentos (18Rmbh) - Taxigov

Sistema Táxigov:
• Link de acesso: 

https://originaltaxi.com.
br/portal/login/taxigov

• Aplicativo TáxiGov MG 
disponível 
gratuitamente na App 
Store e Google Play 
Store

Ambiente web
Aplicativo Móvel

Ambiente web
Aplicativo Móvel

E-mail E-mailAmbiente web
Aplicativo Móvel

https://originaltaxi.com.br/portal/login/taxigov


CPF DO USUÁRIO Nome Cargo Unidade Central Órgãos e Entidades Un. Administrativa no formato SEI Descrições da Un. Administrativa

11122233344 JOSE DA SILVA GOVERNO DE MINAS SEPLAG SEPLAG/CEFAC DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO LOGÍSTICA

55566677788 ANTONIA SOARES GOVERNO DE MINAS SEGOV SEGOV/ASCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Endereço de e-mail Senha Valor Limite Quantidade Limite
Frequência do 

Limite
Data do Limite Controla Horário Perfil

jose.silva@planejamento.mg.gov.br NÃO USUÁRIO, GESTOR SETORIAL

antonia.soares@governo.mg.gov.br NÃO USUÁRIO  

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Somente 
números

Em caixa alta e 
sem acentos

Sempre Governo 
de Minas

NÃO PREENCHER

Sigla do Órgão
Deve ser preenchida no 
Padrão utilizado no SEI

Nome completo da Unidade 
Administrativa em caixa alta

Sempre NÃO
Os perfis devem ser preenchidos em 

caixa alta e separados por vírgula

VISÃO GERAL – PLANILHA DE CADASTRO

mailto:jose.silva@planejamento.mg.gov.br
mailto:antonia.soares@governo.mg.gov.br


Transporte nos 18 municípios - RMBH

VISÃO GERAL – TELA INICIAL GESTOR SETORIAL



Transporte nos 18 municípios - RMBH

VISÃO GERAL – TELA INICIAL GESTOR DE UNIDADE



Transporte nos 18 municípios - RMBH

VISÃO GERAL – TELA INICIAL USUÁRIO



Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Ambiente web

PRIMEIRO ACESSO AMBIENTE WEB

Após o envio da Planilha de Cadastro Táxigov via SEI pelo Gestor Setorial ao Gestor 

Central, você receberá no e-mail institucional as informações para criar a senha de acesso 

ao Táxigov.

Após a criação da senha, você será redirecionado para a tela de login.

• Para Usuários: Na aba “CLIENTES”, em “USUÁRIO” insira seu e-mail. 

• Para Gestores: Na aba “CLIENTES”, em “USUÁRIO” insira seu CPF. 
Na área “SENHA” insira sua senha. Clique em entrar.

https://originaltaxi.com.br/portal/login/taxigov

Gestores Setoriais

Gestores de Unidade

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

https://originaltaxi.com.br/portal/login/taxigov


RECUPERAÇÃO DE SENHA

Para recuperação, acesse o site https://originaltaxi.com.br/portal/login/vip-taxigov-

mg clique em “ESQUECI MINHA SENHA”.

No campo “LOGIN OU E-MAIL” insira seu login (e-mail ou CPF)

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Ambiente web

Gestores Setoriais

Gestores de Unidade

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

https://originaltaxi.com.br/portal/login/vip-taxigov-mg


PRIMEIRO ACESSO APLICATIVO MÓVEL

Após baixar o aplicativo TáxiGov MG:

Insira o seu e-mail e senha. Clique em “AUTENTICAR”.

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Aplicativo Móvel

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH



RECUPERAÇÃO DE SENHA
Para redefinir sua senha:
1. Clique em “ESQUECI MINHA SENHA”.
2. Insira seu e-mail. Clique em “ENVIAR”.
3. Usuário receberá e-mail com link para redefinir senha.

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Aplicativo Móvel

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH



SOLICITAÇÃO ONLINE DE CORRIDA
Página inicial > SOLICITAR TÁXI
1. No canto superior da página, clique em 
“NOVO PEDIDO”.
2. Preencha os dados do passageiro.
3. Para escolher a origem clique em 
“SELECIONAR”.
4. Insira o endereço de origem. Clique em 
“OK”.
5. No campo destino clique em 
“SELECIONAR”.
6. Insira o endereço de destino. Clique em 
“OK”.
7. Caso queira agendar, clique em 
“AGENDAR”.
8. Selecione o motivo do uso do táxi.
9. Clique em “CHAMAR TÁXI”.

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Ambiente web

Gestores Setoriais

Gestores de Unidade

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH



SOLICITAÇÃO ONLINE DE CORRIDA
Página inicial > SOLICITAR TÁXI
1. No canto superior da página, clique em 
“NOVO PEDIDO”.
2. Preencha os dados do passageiro.
3. Para escolher a origem clique em 
“SELECIONAR”.
4. Insira o endereço de origem. Clique em 
“OK”.
5. No campo destino clique em 
“SELECIONAR”.
6. Insira o endereço de destino. Clique em 
“OK”.
7. Caso queira agendar, clique em 
“AGENDAR”.
8. Selecione o motivo do uso do táxi.
9. Clique em “SOLICITAR TÁXI”.

Ambiente web

Gestores Setoriais

Gestores de Unidade

Usuários

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Transporte nos 18 municípios - RMBH



COMO ACOMPANHAR A SOLICITAÇÃO DA CORRIDA

Caminho: Página inicial > Chamar Táxi

1. O acompanhamento da corrida será realizado no campo “STATUS”.

2. Os dados do veículo serão atualizados automaticamente.

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Ambiente web

Gestores Setoriais

Gestores de Unidade

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH



CANCELAMENTO DE SOLICITAÇÕES DE CORRIDAS PELA WEB

Na tela de acompanhamento de corridas, ao selecionar a opção “CANCELAR”

(botão com o “X” na lateral da tela), uma janela abrirá para que confirme.

Selecione dentre as opções da lista o motivo de cancelamento.

Ambiente web

Gestores Setoriais

Gestores de Unidade

Usuários

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Transporte nos 18 municípios - RMBH



SOLICITAÇÃO DE CORRIDA VIA APP
Após realizar o login, insira o endereço 
de Origem e Destino.

1. No campo “DE:” digitar o endereço 
de Origem.

2.   No campo “PARA” digitar o endereço 
de Destino.

3.   Clique em ”AVANÇAR”.

Aplicativo Móvel

Usuários

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Transporte nos 18 municípios - RMBH



Aplicativo Móvel

SOLICITAÇÃO DE CORRIDA VIA APP
Após clicar em “AVANÇAR” na tela de chamados, faça o 
preenchimento de todos os itens a seguir, para conseguir 
efetuar uma solicitação.
1. COMPLEMENTO: Utilize este campo para complementar o 
seu endereço de origem.
2. EMPRESA: Neste campo informe o “MOTIVO DO USO DO 
TÁXI”
3. PAGAMENTO: Nesta opção, selecione sempre o 
pagamento por meio de “VOUCHER ELETRÔNICO”.
*O preenchimento do VOUCHER ELETRÔNICO será realizado 
uma única vez, pois essa informação é mantida no sistema.
4. AGENDAR: Selecione esta opção somente se for feito o 
agendamento de uma corrida.

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste



Aplicativo Móvel

SOLICITAÇÃO DE CORRIDA VIA 
APP
6. Confirme a solicitação da 
corrida clicando em “SIM”

7. O sistema localizará o 
primeiro táxi da fila.

8. Após localizar o táxi, o 
sistema informará os dados do 
carro, taxista e sua previsão de 
chegada.

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste



CANCELAMENTO DE 

SOLICITAÇÕES DE CORRIDAS 

VIA APP:

1. Clicar na opção “CANCELAR”

2. Selecione o motivo do cancelamento 
da corrida.
1

Aplicativo Móvel

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste



REGRAS PARA O ATENDIMENTO:

1. Ao entrar, certifique-se que o veículo e motoristas presentes são os indicados no 
aplicativo.

2. A corrida só pode ser iniciada após o embarque do passageiro.1

3. É possível acompanhar o trajeto da corrida via aplicativo (usuário) ou web (gestor).

4. O usuário pode alterar o destino durante a corrida.

5. O usuário deverá certificar se o motorista finalizou a corrida no momento do 
desembarque. 

6. Não é possível realizar corridas com múltiplos destinos.

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste



COMO AVALIAR E CONTESTAR UMA CORRIDA (USUÁRIO)
Após a finalização da corrida, o usuário receberá em um único e-mail dois links: 
• o link para avaliar
• o link para contestar a corrida. 
Ele terá até 24 horas para avaliar e até 48 horas para contestar a corrida.

Para avaliar:

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Atenção: O e-mail de 
avaliação pode ir para 

o spam! Verifique 
sempre a caixa de lixo 

eletrônico

Atenção: após o prazo, 
o motorista é avaliado 
com a nota máxima e 

não é possível 
contestar a corrida.



Para avaliar:

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

COMO AVALIAR E CONTESTAR UMA CORRIDA (USUÁRIO)
Após a finalização da corrida, o usuário receberá em um único e-mail dois links: 
• o link para avaliar
• o link para contestar a corrida. 
Ele terá até 24 horas para avaliar e até 48 horas para contestar a corrida.



Para avaliar:

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

COMO AVALIAR E CONTESTAR UMA CORRIDA (USUÁRIO)
Após a finalização da corrida, o usuário receberá em um único e-mail dois links: 
• o link para avaliar
• o link para contestar a corrida. 
Ele terá até 24 horas para avaliar e até 48 horas para contestar a corrida.



contestar a corrida

Para contestar:

Hipóteses de contestação:
verificação de erro no serviço 
prestado ou ausência de 
informações no registro da viagem, 
como em relação ao embarque/ 
desembarque em local diverso ao 
realizado ou ao valor.

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

COMO AVALIAR E CONTESTAR UMA CORRIDA (USUÁRIO)
Após a finalização da corrida, o usuário receberá em um único e-mail dois 
links: 
• o link para avaliar
• o link para contestar a corrida. 
Ele terá até 24 horas para avaliar e até 48 horas para contestar a corrida.



Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Ambiente web

COMO ATESTAR E CONTESTAR UMA CORRIDA (GESTOR)

Caminho: Relatório de corridas

Pesquisar a data que deseja realizar o ateste > Clique em 
“PESQUISAR”.

Para realizar o ateste clique em “ATESTE”. O primeiro ateste é para o 
“Gestor de
Unidade”. Segundo ateste é para o “Gestor Setorial”.

Caso queira verificar o histórico de mensagens dos atestes, clicar no 
ícone     .

Caso queira verificar os dados antes de atestar, clique no ícone    . Gestores Setoriais

Gestores de Unidade

Transporte nos 18 municípios - RMBH

Não deixe acumular! 
O ateste deve ser feito 
diariamente pelos 
gestores.

O gestor setorial deve 
atestar somente após o 
ateste do Gestor de 
Unidade.

Prazo limite: primeiro dia 
útil do mês subsequente 
ao da corrida.



Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Ambiente web

COMO ATESTAR E CONTESTAR UMA CORRIDA 

(GESTOR)

Transporte nos 18 municípios - RMBH



• Os gestores de unidade deverão atestar ou contestar os
serviços executados pelos usuários vinculados à sua
unidade, utilizando funcionalidade específica do
ambiente web.

• Prazo: O ateste deve ser feito diariamente pelos gestores.

• O gestor setorial deve atestar somente após o ateste do
Gestor de Unidade.

• Prazo limite: primeiro dia útil do mês subsequente ao da
corrida.

• Caso não haja o ateste do serviço pelo gestor de unidade
até o prazo estabelecido, todos os usuários no âmbito da
sua unidade administrativa poderão ser bloqueados pelo
gestor setorial e/ou gestor central até a realização do
ateste pendente.

• O gestor de unidade não poderá realizar o ateste dos
serviços realizados para si próprio. Neste caso, ele deve
ser feito por outro gestor de sua unidade administrativa.

• A utilização indevida do serviço por parte do usuário não
ensejará sua contestação, devendo o gestor de unidade
ou gestor setorial adotar as providências pertinentes para
responsabilização do usuário.

Caso o órgão/entidade não faça o ateste de 
suas corridas, o serviço poderá ser suspenso 

no mês seguinte.

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Transporte nos 18 municípios - RMBH



PARA VISUALIZAR O 
HISTÓRICO DE CORRIDAS NO 
APP:

1. Na aba superior do 
aplicativo, clicar no botão 
“MENU”:

2. Após clicar no botão 
menu, serão exibidas as 
opções conforme a 
imagem à direita. Basta 
clicar no botão 
“HISTÓRICO DE
PEDIDOS”:

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Aplicativo Móvel

Usuários

Transporte nos 18 municípios - RMBH



PARA VISUALIZAR RELATÓRIO DE CORRIDAS:
São filtros de pesquisa do Relatório de Corridas:
• Data Inicial: Filtro de data por período. 

Obrigatório para que seja gerado o relatório.
• Data Final: Informe a data final da pesquisa.
• Un. Administrativa: Clique para escolher uma 

opção.
• Formas de Pagamento: Voucher Eletrônico.

• Faixa do Valor: Selecionar faixa de valor.
CPF: Indique o CPF do usuário.
• Usuário: Digite o nome do usuário.
Itens por página: Números de itens na página.
• Abertura: Data de abertura da corrida.
• Status Selecione uma opção: Concluída; Em 

andamento; Cancelada.

Cadastro Solicitação Atendimento Avaliação Ateste

Ambiente web

Gestores Setoriais

Gestores de Unidade

Transporte nos 18 municípios - RMBH
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Transporte para viagens – Pool CAMG

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Processo Gestão dos atendimentos (Viagens) – Pool CAMG

Origem Procedimento

Na rota entre CAMG e Destino • Pool CAMG buscará o passageiro na origem

Fora da rota entre CAMG e destino
• Passageiro se deslocará via Táxigov até a CAMG
• Pool CAMG leva o passageiro da CAMG até o 

destino

Para viagens com “Origem” fora da CAMG:

• Transporte administrativo saindo dos 18 munícipios RMBH com destino aos demais municípios de Minas Gerais.

• Atenderá a todos os órgãos e entidades que aderirem ao modelo, estejam eles dentro ou fora da CAMG.

Atenção: Viagens devem ser agendadas com no mínimo 4 dias úteis de antecedência

• Em estudo: atendimento de solicitação emergencial



CADASTRO DO PONTO FOCAL

O cadastro do ponto focal deve ser feito a partir de Formulário via SEI

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

• Criar no SEI o Processo tipo Cadastro Ponto Focal – Fastgov MG

POOL CAMG



CADASTRO DO PONTO FOCAL

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

• Preencher o Formulário Fast – Ponto Focal – Viagens (cada formulário permite o cadastro de 

até três pontos focais)

POOL CAMG



Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG

CADASTRO DO PONTO 

FOCAL

• Preencher o 

Formulário Fast –

Ponto Focal – Viagens 

(cada formulário 

permite o cadastro de 

até três pontos focais)

No formato SEI

Em caixa alta e sem acentos

Somente números

Somente números

Celular com DDD

E-mail institucional



CADASTRO DO PONTO FOCAL

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

• Após o cadastro, o Ponto Focal receberá no e-mail institucional as informações de login para o 

acesso ao Portal de Serviços CA.

• O sistema de agendamentos de veículos para viagem é feito pelo Serviços CA: 

www.servicosca.mg.gov.br

• Este sistema estará disponível a todos os órgãos e entidades que aderirem ao modelo Fast.

• São permitidos, no máximo, três pontos focais de transporte por Diretoria ou equivalente;

• O acesso ao Serviços CA é de uso individual e intransferível.

• O formulário deve ser assinado pelo Diretor ou equivalente da Unidade Administrativa 

onde está lotado o Ponto Focal (diretoria, superintendência, gabinete, etc)

• Enviar o processo para a unidade SEI SEPLAG/FAST

POOL CAMG

http://www.servicosca.mg.gov.br/


PRIMEIRO ACESSO SERVIÇOS CA 

Após cadastrado, o servidor deverá digitar Login e Senha para acesso ao Portal de 
Serviços CA.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Para agendar uma viagem, o Ponto Focal realizar o login e clicar em Agendamento de transporte

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



Para realizar o agendamento, o Ponto Focal deve preencher o formulário da página de 
Agendamento Transporte

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

Para realizar o agendamento, o Ponto Focal deve preencher o formulário da página de 
Agendamento Transporte

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM - Solicitando transporte para o interior

A solicitação de viagem pode ser feita tanto para viagens que se iniciam e se encerram no mesmo dia quanto 
para viagens em que é necessário que o motorista pernoite em outro município.

Para realizar um agendamento de transporte para o interior, abra a janela “Serviço” e selecione o item 
“Transporte para o interior – Com motorista da frota CA”.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM - Solicitando transporte para o interior 
Selecione “Bate e volta” para atendimentos em que a viagem inicia e encerra no mesmo dia.

Selecione “Pernoite”  para viagens em que haja necessidade de pernoitar, por uma noite ou mais, no(s) 
municípios(s) de destino.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Origem da viagem

Nesta opção, já estão cadastrados os endereços de Órgãos, Autarquias, Fundações e Empresas publicas onde o 
servidor irá aguardar a chegada do veículos na data e horário previamente solicitados. 
Caso sua origem esteja entre as opções cadastradas, o “Endereço de origem” será preenchido automaticamente.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

Caso seu endereço não esteja entre as opções cadastradas, clique na opção “ OUTROS – Região 
Metropolitana BH e preencha o “Endereço de Origem”.

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Destino da viagem

Nesta opção, deve ser selecionada a opção “INTERIOR DE MINAS GERAIS”.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

• O campo Endereço Destino deverá ser preenchido por completo.

• Caso a viagem seja para mais de um município, insira o nome dos municípios no campo Endereço Destino 
e, se desejar, especifique os endereços no campo Motivo

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Campo Motivo

O motivo de solicitação da viagem deve ser informado e justificado

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG

• Caso a viagem seja para mais de um município, especifique os endereços de destino de cada 
município no campo Motivo



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Localizar Horários Disponíveis

Ao clicar no ícone verde, Localizar Horários Disponíveis, abrirá uma janela para preenchimento do 
horário e data de saída e do horário e data de retorno.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Localizar Horários Disponíveis
O Ponto Focal deve escolher a Data de início e Data de Retorno da Viagem, bem como seus 
respectivos horários de saída e de retorno (o horário de retorno é a previsão de chegada).
Em seguida, clique no ícone Localizar.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Localizar Horários Disponíveis

Abrirá um campo abaixo no ícone Localizar.
Agora selecione a data desejada e clique no ícone Selecionar.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 

Pronto! Seu horário já estará confirmado.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Passageiros

Nesta opção, para incluir passageiros na viagem, informe se o passageiro é cadastrado na base do Portal de 
Serviços CA selecionando a opção “É funcionário da Cidade Administrativa”.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

Digite o nome do servidor e clique em cima de seu nome para confirmar a inclusão. Em 
seguida, digite o número do celular do passageiro com código de área.POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Passageiros
Caso o passageiro não esteja cadastrado na base de dados do Portal de Serviços CA, desmarque a opção “É 
funcionário da Cidade Administrativa”, digite o nome completo e telefone nos campos indicados abaixo.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Passageiros 
Basta clicar em Incluir Passageiro e o servidor já será incluído na viagem.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Passageiros

Para incluir outros passageiros em uma mesma viagem, basta repetir os passos anteriores. 

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Para concluir o agendamento de transporte, basta clicar em “Salvar”.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Cancelar solicitação de viagem
Para cancelar uma viagem, vá até a tela inicial em Agendamentos e selecione a viagem que deseja cancelar.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 
Ao abrir a solicitação, clique no campo “Cancelar”, conforme indicado abaixo e a viagem 
será cancelada.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM

A confirmação da viagem será enviada para o e-mail do Ponto Focal, contendo a informação do nome 
do motorista e a placa do veículo designados para o atendimento;

Toda comunicação com o Ponto Focal de transporte é feita através do e-mail e telefone informados no 
cadastro do Serviços CA, sendo fundamental que os dados estejam sempre atualizados.

Caso seja necessário realizar alguma alteração na viagem, ela deverá ser formalizada pelo Ponto Focal 
de transporte por e-mail. 

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG



ATENDIMENTO

O passageiros da viagem serão buscados pelo motorista no local de Origem da viagem, previamente 
estabelecido.

AVALIAÇÃO DA VIAGEM (em elaboração)

O passageiro receberá por e-mail um link para avaliação da viagem e do motorista.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A documentação da viagem será enviada por e-mail para o Ponto Focal para realização da prestação de contas 
dos passageiros.

Cadastro Agendamento Atendimento Avaliação Prestação de contas

Transporte para viagens – Pool CAMG

POOL CAMG
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Contrato único e papéis na gestão compartilhada

Operação do Fast por meio do Contrato Único

• Contrato formalizado entre SEPLAG e fornecedor

• Órgãos e entidades fazem adesão (informal) ao contrato

• O arranjo do modelo será normatizado

• Gestão/fiscalização compartilhada: avaliação, ateste, e execução orçamentária/financeira

CONTRATO ÚNICO (SEPLAG)

Órgãos/Entidades 
III

Órgãos/Entidades I

Órgãos/Entidades II



Gerenciamento da Execução Orçamentária e Financeira

* A Gestão dos recursos será feita de forma a otimizar a execução orçamentária e financeira, definida pela SEPLAG.

Da Execução Orçamentária: Cota Orçamentária no Táxigov + uso do Pool da CAMG

• Para os órgãos sem arrecadação própria: redução do orçamento e incorporação ao orçamento em ação 
do CSC (Fonte 10)

• *Para os órgãos/entidades com arrecadação própria: repasses por fontes com procedência 02  (Exemplo: 
Fonte 60)

• *Para os órgãos/entidades com mínimo constitucional: através de TDCO

Da Execução Financeira: Cota financeira no Táxigov + uso do Pool da CAMG

• Para os órgãos sem arrecadação própria: Cota Financeira SEPLAG

• *Para os órgãos/entidades com arrecadação própria: Cota Financeira de Arrecadação Própria

• *Para os órgãos/entidades com mínimo constitucional: Cota Financeira via TDCO
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Virada do modelo Fast

Efetuar a operação assistida

Efetuar e comunicar a virada aos o/e

Cadastrar o/e, gestores e usuários

Realizar treinamento dos o/e

Acompanhar devolução/remanejamento de veículos e condutores

Definir veículos, condutores e orçamento a devolver/remanejar

Agendar, preparar material e reunir com o/e



Virada do modelo Fast

Efetuar a operação assistida

Efetuar e comunicar a virada aos o/e

Cadastrar o/e, gestores e usuários

Realizar treinamento dos o/e

O treinamento é feito sob demanda dos órgãos e 
entidades a partir dos servidores multiplicadores

O material do treinamento será disponibilizado no site 
da SEPLAG

Acompanhar devolução/remanejamento de veículos e condutores

Definir veículos, condutores e orçamento a devolver/remanejar

Agendar, preparar material e reunir com o/e



Virada do modelo Fast

Efetuar a operação assistida

Efetuar e comunicar a virada aos o/e

Cadastrar o/e, gestores e usuários

Após o treinamento, os Gestores de 
Frota receberão a planilha para 

cadastro dos usuários do Táxigov

Realizado o cadastro, os usuários 
receberão um e-mail de 

confirmação

O cadastro do Ponto Focal do Pool 
Camg é feito a partir de formulário 

via SEI

Realizar treinamento dos o/e

Acompanhar devolução/remanejamento de veículos e condutores

Definir veículos, condutores e orçamento a devolver/remanejar

Agendar, preparar material e reunir com o/e



Virada do modelo Fast

Efetuar a operação assistida

Efetuar e comunicar a virada aos o/e

O Gestor Setorial irá receber um e-mail de confirmação que todos os usuários foram cadastrados e o sistema já 
está disponível para uso

Cadastrar o/e, gestores e usuários

Realizar treinamento dos o/e

Acompanhar devolução/remanejamento de veículos e condutores

Definir veículos, condutores e orçamento a devolver/remanejar

Agendar, preparar material e reunir com o/e



Virada do modelo Fast

Efetuar a operação assistida

Uma equipe de apoio será disponibilizada para acompanhamento das demandas dos órgãos e entidades até que o 
modelo esteja consolidado.

Efetuar e comunicar a virada aos o/e

Cadastrar o/e, gestores e usuários

Realizar treinamento dos o/e

Acompanhar devolução/remanejamento de veículos e condutores

Definir veículos, condutores e orçamento a devolver/remanejar

Agendar, preparar material e reunir com o/e
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Próximos passos

•Disponibilização da Área 
Fast no site da Seplag

Disponibilização do FAQ -
Perguntas Frequentes no 

site da Seplag

Elaboração e publicação da 
norma regulamentando o 

Modelo Fast

https://planejamento.mg.gov.br/pagina/seplag/fast-govmg

Operação assistida por meio dos servidores:

Gabriella Faria / Alexandre Pedrosa / Luiz Henrique Carvalho
E-mail: fast@planejamento.mg.gov.br 
Telefones: (31) 3915-0970 / 3916-9854 / 3916-0894 
Whatsapp: (31) 98478-4244 (Este número não está disponível para receber ligações).

Horário de atendimento: 8h às 18h

https://planejamento.mg.gov.br/pagina/seplag/fast-govmg


Obrigado


