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Autorização Especial de Circulação 
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1 – Tela Inicial  
Após efetuar o acesso, o usuário terá acesso à tela de Sistemas Disponíveis, onde 

deverá clicar no sistema de interesse. Inicialmente somente estará o disponível o Sistema 

AEC – Autorização Especial de Circulação. 

 

 

2 - Dashboard 
Ao entrar no sistema AEC estará disponível a seguinte tela de Dashboard: 

 

Nesta tela haverá as seguintes informações: 

 Pendências: Aqui estarão todas as tarefas que estão aguardando verificação 

do DAER; 

 AECs Rejeitadas: Haverá aqui todas as tarefas que já receberam pareceres 

negativos do DAER e que devem ser verificados pelo usuário; 

 AECs Aguardando Pagamento: Aqui estarão todas as AECs que aguardam o 

pagamento; 

3 – Processo de Solicitação 

O processo de solicitação da AEC seguirá o seguinte rito: 

 Cadastro da Empresa (realizado uma única vez); 

 Cadastro do Veículo (realizado uma única vez); 

 Solicitação da AEC (realizada periodicamente); 
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Este processo está ordenado como apresentado no menu: 

 

4 – Empresa 

Ao clicar no menu EMPRESA, aparecerá a seguinte tela: 

 

No topo desta tela aparecerão campos de filtros para buscar as empresas de 

acordo com diferentes critérios. 

Abaixo, aparecerá o botão “Pesquisar”, que irá a seleção baseada nos filtros 

utilizados. 

 

Aparecerá também o botão “Nova Empresa” utilizado para cadastrar uma “Nova 

Empresa”. 
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Abaixo aparecerá uma tabela que conterá informações básicas do cadastro e que 

poderão ter os seguintes botões disponibilizados: 

 Visualizar 

◦ Botão azul com um ícone de lupa, onde o usuário poderá visualizar 

maiores detalhes da empresa selecionada. Essa ação não permite 

edição dos dados da empresa.  

 

 Editar 

◦ Botão verde com um ícone de lápis, onde o usuário poderá visualizar e 

editar os dados da empresa selecionada. 

 

 Inativar 

◦ Botão vermelho com um ícone circular e uma barra no centro, onde o 

usuário desativará o cadastro da empresa, não podendo mais solicitar 

novas Autorizações Especiais de Trânsito. 

. 

 Reativar 

◦ Essa ação estará disponível somente se a empresa selecionada estiver 

Inativada. Ao invés do botão vermelho de Inativar, estará disponível um 

botão verde com ícone de um círculo com uma seta no centro. 

 

4.1 – Cadastrar Nova Empresa 

Na tela principal, deverá clicar no botão “Nova Empresa”. 

 

Irá aparecer a seguinte tela: 
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Ao preencher o campo CPF/CNPJ e clicar no botão “Buscar Informações”, todos os 

dados referentes à empresa (se existirem) serão consultados e estarão disponíveis para 

conferência do usuário nos campos correspondentes. Porém, fica sob responsabilidade do 

usuário, conferi-los e alterá-los de acordo com sua realidade. 

Após a conferência, clicar no botão “Salvar”. Ocorrendo algum erro ao cadastrar, 

será exibido na tela uma mensagem em vermelho listando os motivos da falha no cadastro. 

Após o cadastro bem-sucedido estará disponível a opção de anexar documento de 

Procuração. A anexação deste documento é OPCIONAL, devendo ser utilizado caso o 

usuário não seja o proprietário da empresa. 

 

4.2 – Visualizar Empresa 

Após clicar no botão azul será redirecionado para a página de visualização, onde 

somente serão listadas as informações da empresa sem poder alterá-las. 
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Aparecerá os dados todos bloqueados: 

 

 

4.3 – Editar Empresa 

Após clicar no botão verde será redirecionado para a página de edição, será 

possível alterar os dados e anexar documentos. Toda a alteração de dados alterará a 

situação da empresa para “PENDENTE” e os mesmos deverão ser validados por servidores 

do DAER. 
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4.4 – Inativar Empresa 

Após clicar no botão vermelho aparecerá uma mensagem de confirmação de 

inativação. 

 

  

4.5 – Reativar Empresa 

Quando a situação for “INATIVO” estará disponível um botão verde com ícone de 

“seta em círculo” para a reativação, ao clicar nele a situação será alterada para 

“PENDENTE” e será possível a edição por parte do usuário e aprovação por parte do DAER. 
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5 – Veículos 

Ao clicar no menu VEÍCULO será redirecionado para a página de listagem dos 

veículos cadastrados pelo usuário. A tela de listagem possui filtros para facilitar a busca pelo 

veículo desejado. Ao lado do botão de pesquisa está localizado o botão “Novo Veículo”, que 

será explicado a seguir. 

 

No topo desta tela aparecerá campos de filtros para buscar os veículos de acordo 

com diferentes critérios. 
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Abaixo, aparecerá o botão “Pesquisar”, que irá a seleção baseada nos filtros 

utilizados. 

 

Aparecerá também o botão “Novo Veículo” utilizado para cadastrar um “Novo 

Veículo”. 

 

Abaixo aparecerá uma tabela que conterá informações básicas do cadastro e que 

poderão ter os seguintes botões disponibilizados: 

 Visualizar 

◦ Botão azul com um ícone de lupa, onde o usuário poderá visualizar 

maiores detalhes do veículo selecionado. Essa ação não permite edição 

dos dados do veículo.  

 

 Editar 

◦ Botão verde com um ícone de lápis, onde o usuário poderá visualizar e 

editar os dados do veículo selecionado. 

 

 Desativar  

◦ Botão vermelho com um ícone circular e uma barra no centro, onde o 

usuário desativará o cadastro do veículo, não podendo mais solicitar 

novas Autorizações Especiais de Trânsito. 

 

 Reativar 

◦ Essa ação estará disponível somente se o veículo selecionado estiver 

Inativado. Ao invés do botão vermelho de Inativar, estará disponível um 

botão verde com ícone de um círculo com uma seta no centro. 

 

 



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Superintendência de Tecnologia da Informação 

 

10 

5.1 – Cadastrar Veículos 

Ao clicar no botão “NOVO VEÍCULO”, será redirecionado para uma nova tela. 

 

Preencha todos os dados e clique em “SALVAR”, se ocorre algum erro ele será 

mostrado na parte superior da tela com o fundo vermelho, mas se tudo estiver certo 

aparecerá à mensagem de sucesso com o fundo verde na parte superior da tela.  

 

Cada veículo deverá estar relacionado com uma empresa. Ao selecionar a empresa 

no cadastro de veículo, a mesma não precisa estar validada pelo DAER, podendo ter seus 

dados conferidos posteriormente. Caso a empresa conste como situação pendente, seu 

nome aparecerá com uma exclamação “!” e fundo vermelho. Todos os campos devem ser 

preenchidos. 

Após preencher todos os campos, clicar no botão “Salvar”. Ocorrendo algum erro 

ao cadastrar, será exibida na tela uma mensagem em vermelho listando os motivos da falha 

no cadastro. 

Após o cadastro bem-sucedido estará disponível a opção de anexar documento de 

CRLV digitalizado. A anexação deste documento é OBRIGATÓRIA. Caso necessário, 

poderá ser solicitada a inclusão da foto da plaqueta e foto lateral do veiculo para uma 

melhor análise pelo Setor Técnico do DAER. 
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5.2 – Visualizar Veículos 

Após clicar no botão azul será redirecionado para a página de visualização, onde 

somente serão listadas as informações do veículo sem poder alterá-las. 

 

 

5.3 – Editar Veículos 

Após clicar no botão verde será redirecionado para a página de edição, será 

possível alterar os dados e anexar documentos. Toda mudança de dados alterará a situação 

do veículo para “PENDENTE” e os mesmos deverão ser validados por servidores do DAER. 
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5.4 – Desativar Veículos 

Após clicar no botão vermelho aparecerá uma mensagem de confirmação de 

inativação. 
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5.5 – Reativar Veículos 

Quando a situação for “INATIVO” estará disponível um botão verde com ícone de 

“seta em círculo” para a reativação, ao clicar nele a situação será alterada para 

“PENDENTE” e será possível a edição por parte do usuário e aprovação por parte do DAER. 

 

5.6 – Alterar Placa para PADRÃO MERCOSUL 

Quando solicitado pelo Setor Técnico do DAER, o proprietário do veiculo deverá 

atualizar a placa antiga para a nova placa PADRÃO MERCOSUL. Neste caso, acessar o 

Menu Veículos e pesquisar a placa desejada. Após, o usuário deverá desativar o veículo e 

logo a seguir, cadastrar a placa nova.  

 

 

Caso o usuário já tenha solicitado e paga a guia de emissão da AEC com a placa 

antiga, não será necessário solicitar nova AEC e gerar outro boleto para pagamento, nem 

baixar a AEC solicitada. Ir para o item 6.7 – Alteração da AEC para placa 

PADRÃO MERCOSUL. 
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6 – AEC 

Ao clicar no menu AEC será redirecionado para a página de listagem das AECs 

cadastradas pelo usuário. A tela de listagem possui filtros para facilitar a busca pela AEC 

desejada. Ao lado do botão de pesquisa está localizado o botão “Nova AEC”, que será 

explicado a seguir. 

 

No topo desta tela aparecerá campos de filtros para buscar os AECs de acordo com 

diferentes critérios. 

Abaixo, aparecerá o botão “Pesquisar”, que irá a seleção baseada nos filtros 

utilizados. 

 

Aparecerá também o botão “Nova AEC” utilizado para cadastrar uma “Nova AEC”. 

 

Abaixo aparecerá uma tabela que conterá informações básicas do cadastro e que 

poderão ter os seguintes botões disponibilizados: 

 Visualizar 

◦ Botão azul com um ícone de lupa, onde o usuário poderá visualizar 

maiores detalhes da AEC selecionada. Essa ação não permite edição 

dos dados doa AEC.  
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 Editar 

◦ Botão verde com um ícone de lápis, onde o usuário poderá visualizar e 

editar os dados da AEC selecionada. 

 

 Baixar AEC 

◦ Botão vermelho com um ícone circular e uma barra no centro, onde o 

usuário suspenderá a solicitação da AEC. Essa opção estará disponível 

caso ainda não tenha pago o boleto correspondente ao serviço. 

 

 Gerar Boleto 

◦ Botão amarelo com um ícone de código de barras, onde o usuário 

emitirá um boleto correspondente a solicitação realizada. Essa opção 

estará disponível assim que for finalizada a solicitação pelo usuário. 

 

 Impressão da AEC 

◦ Botão azul como um ícone de PDF, onde o usuário poderá emitir o 

documento de AEC que deverá ser carregado durante a viagem. Essa 

opção estará disponível após a confirmação do pagamento pelo 

Banrisul e após o DAER validar os dados da solicitação. 

 

6.1 – Cadastrar AEC 

Ao clicar no botão “NOVA AEC”, será redirecionado para uma nova tela. 

 

Cada AEC deverá estar relacionada com uma empresa e um veículo. Ao selecionar 

a empresa e/ou veículo, os mesmos não precisam estar validados pelo DAER, podendo ter 

seus dados conferidos posteriormente. Caso a empresa/veículo conste como situação 

pendente, seu nome aparecerá com uma exclamação “!” e fundo vermelho. 
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Caso a carga seja de produtos perigosos, será aberto um novo campo para 

informar o número de liberação da FEPAM. 

Após preencher todos os campos, clicar no botão “Salvar”. Ocorrendo algum erro 

ao cadastrar, será exibido na tela uma mensagem em vermelho listando os motivos da falha 

no cadastro. 

 

6.2 – Visualizar AEC 

Após clicar no botão azul será redirecionado para a página de visualização, onde 

somente serão listadas as informações da AEC sem poder alterá-las. 

 

 

 

6.3 – Editar AEC 

Após clicar no botão verde será redirecionado para a página de edição, onde será 

possível alterar os dados. Toda a mudança de dados alterará a situação da AEC para 

“PENDENTE” e os mesmos deverão ser validados por servidores do DAER. 
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6.4 – Baixar AEC 

Após clicar no botão vermelho aparecerá uma mensagem para a confirmação de 

baixa. Cabe-se ressaltar que uma vez baixada a AEC ela não poderá ser reativada 

novamente. 

 

 

6.5 – Gerar Boleto AEC 

Após clicar no botão amarelo o boleto será aberto em uma nova aba do navegador. 

Após a confirmação de pagamento pelo Banrisul a situação da AEC será modificada de 

“AGUARDANDO PAGAMENTO” para “PAGO”.  
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6.6 – Impressão da AEC 

Após a aprovação da AEC pelo DAER estará disponível a impressão da mesma 

clicando no botão azul clarinho com ícone de PDF. Não será mais necessária a assinatura 

do DAER para que o documento tenha validade. 
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6.7 – Alteração da AEC para placa PADRÃO MERCOSUL 

Inicialmente pesquisar a placa antiga no Menu AEC e seguir os seguintes passos: 

I. Caso a AEC esteja na situação baixada, clicar em REATIVAR AEC 

 

II. Após Editar a AEC: 
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III. Localizar o campo PLACA, clicar em selecione uma opção e selecione a 

placa nova com o PADRÃO MERCOSUL: 

 

IV. Após clicar em SALVAR. 

7 – Históricos 

Em todas as telas de cadastro, edição, visualização haverá uma aba chamada 

“Histórico do Processo” ao final da tela. 

 

Esta aba manterá o histórico de todas as ações realizadas, tanto pela parte do 

usuário, quanto pela parte do usuário/sistema do DAER, relativo as ações tomadas naquela 

solicitação. Ao clicar em cima de “Histórico do Processo”, esta aba se expandirá e mostrar 

as seguintes informações: 

 

 O nome do usuário que executou a ação (seja o solicitante ou o funcionário 

do órgão); 

 A descrição do histórico (cadastro, alteração, rejeição, pagamento, etc) 
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 O horário em que a ação ocorreu. 

Desta forma, fica muito mais transparente todo o processo realizado deste os 

primeiros cadastros, até a emissão da AEC. 

 

8 – Renovação das AECs 

Para a renovação das AECs deverá ser anexado o documento vigente do veiculo 

(ano) junto ao cadastro do mesmo. 

 

8.1 – Veículos 

Ao clicar no menu VEÍCULO será redirecionado para a página de listagem dos 

veículos cadastrados pelo usuário. A tela de listagem possui filtros para facilitar a busca pelo 

veículo desejado. 

 

No topo desta tela aparecerão campos de filtros para buscar os veículos de acordo 

com diferentes critérios. 

Abaixo, aparecerá o botão “Pesquisar”, que irá a seleção baseada nos filtros 

utilizados. 
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8.2 – Editar Veículos 

Após clicar no botão verde será redirecionado para a página de edição, será 

possível alterar os dados, remover e anexar documentos. Toda mudança de dados alterará 

a situação do veículo para “PENDENTE” e os mesmos deverão ser validados por servidores 

do DAER. 

 

 

Remova o documento antigo, selecione o novo documento e clique em “SALVAR”, 

se ocorre algum erro ele será mostrado na parte superior da tela com o fundo vermelho, 

mas se tudo estiver certo aparecerá à mensagem de sucesso com o fundo verde na parte 

superior da tela.  

 

  

 


