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1. Introdução 

A partir de 01/01/2018 será cobrada a Taxa mensal de Fiscalização de Transporte Intermunicipal de 

Passageiros (TFT). Esta taxa será cobrada com base nos veículos que a transportadora possui de acordo com a 

modalidade que ele irá exercer no período. 

A partir de dezembro de 2017 as empresas que mantém registros do tipo “A” e “C” no DETER, já poderão 

configurar a modalidade de serviço de cada veículo para o próximo mês. A partir de 2018 todas as empresas e 

órgãos públicos poderão consultar as funcionalidades disponíveis para pagamento da Guia TFT.  

Os próximos capítulos do manual irão apresentar os passos a serem realizados no Sistema do DETER para 

cada tipo de instituição, até a impressão do Certificado de Regularidade Cadastral para cada veículo. 

 

 

2. Instituições de Registro do Tipo “A” e Tipo “C” 

Foi criado um Menu para realizar a configuração das modalidades de veículos e ter acesso aos Certificado de 

Regularidade Cadastral. O Menu é “Controle TFT”, cada sub-menu disponibiliza uma funcionalidade diferente, logo 

abaixo seguem as descrições de cada funcionalidade:  

2.1. Gerenciar Modalidade de Serviços dos Veículos 

O usuário terá acesso à lista dos veículos que possui a sua transportadora, através desta lista ele poderá 

alterar a modalidade principal a que pertence o veículo. O DETER disponibiliza a lista dos veículos incluídos na frota 

para que a transportadora possa alterar a modalidade de serviço de seus ônibus ou adicionar novas modalidades a 

eles.  

 

Configuração da Modalidade de Serviço do veículo. 
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 Alterar esta configuração significa que a partir do próximo mês, a Guia TFT será gerada com base na(s) 

coluna(s) escolhida(s): 

a) Se o veículo estiver com a opção “Modalidade de Serviço Público” selecionada, o valor adicionado a Guia 

será de (R$240,00). Isso significa que durante o mês o veículo conduzirá pessoas a partir de uma linha de 

serviço concedida pelo DETER; 

 

b) Se o veículo estiver com a opção “Modalidade de Serviço Privado” selecionada, o valor adicionado a Guia 

será de (R$130,00). Isso significa que durante o mês o veículo conduzirá pessoas com a finalidade de 

fretamentos, ou seja, condução escolar ou transporte de trabalhadores, viagens especiais (turísticas) ou 

serviços extensão, com utilização de ônibus ou micro-ônibus; 

 

c) Se durante o mês o veículo conduzir pessoas por meio da modalidade de serviço público e pela modalidade 

de serviço privada, o usuário deve selecionar as duas opções, então as duas modalidades serão somadas ao 

valor da Guia. 

 

Atenção se sua transportadora for do tipo “C” (que tem por finalidade a realização de fretamentos, viagens 

especiais e serviços extensão, com utilização de ônibus ou micro-ônibus): você só selecionará a opção de modalidade 

de serviço de veículo público, se estiver emprestando o veículo para uma transportadora habilitada. 

 

2.3. Emissão do Certificado de Regularidade Cadastral 

Sem o Certificado de Regularidade Cadastral com validade para o mês corrente o ônibus não pode conduzir 

passageiros. Através do botão disponível na tela o usuário pode ter acesso aos Certificados de Regularidade 

Cadastral.  

Para que seja impresso o Certificado de Regularidade Fiscal, deve ter ocorrido o seguinte tramite: 

1. A transportadora já precisa estar registrada no DETER assim como todos os seus veículos. Consultar em 

Menu “Cadastro > Consultar Frotas”; 

2. O DETER deve ter gerado a Guia para a empresa no dia primeiro do mês corrente; 

3. A transportadora deve ter pago a guia na agência bancária. Acesso no Menu “Financeiro > Consultar 

Débito”; 

4. O Banco deve ter informado o DETER sobre o pagamento; 

5. O DETER precisa ter identificado o pagamento. 
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3. Instituições de Registro do Tipo “LICENÇA SOC” 

Para o formato de cobrança da Taxa de Fiscalização do Transporte Intermunicipal de Passageiros (TFT) para 

órgãos e instituições públicas de transporte sem objetivo comercial (SOC) foi criado um acesso às guias mensais de 

licenciamento. 

3.1. Acesso as Guias TFT 

Após a autenticação no sisDETER o usuário deve acessar o Menu Financeiro. Neste Menu serão visualizadas 

as Guias até então geradas pelo Sistema. Todo primeiro dia do mês é gerada a Guia para instituição com base nos 

veículos incluídos na DETER, (R$130,00) por veículo. O pagamento desta Guia deve ser realizado até o seu 

vencimento (dia 10 do mês corrente). Caso não tenha sido paga e o veículo da instituição for pego pela fiscalização, a 

instituição estará sujeita a penalidade instituída pela Lei 17.221, de 1º de agosto de 2017. 

 

Menu Financeiro (acesso as Guias TFT). 

O Certificado só será gerado pelo Sistema do DETER após a identificação do pagamento da Guia TFT. Deve 

acontecer o seguinte tramite para que a Guia seja gerada com sucesso pelo Sistema do DETER: 

1. A transportadora já precisa estar registrada no DETER assim como todos os seus veículos. Consultar em 

Menu “SOC > Listar Veículos”; 

2. O DETER deve ter gerado a Guia para a empresa no dia primeiro do mês corrente; 

3. A transportadora deve ter pago a guia na agência bancária. Guia do mês corrente listada no Menu 

“Financeiro”; 

4. O Banco deve ter informado o DETER sobre o pagamento; 

5. O DETER precisa ter identificado o pagamento. 
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Lista das Guias TFT e acesso aos Certificados de Regularidade Cadastral. 

 

3.2. Emissão do Certificado de Regularidade Cadastral 

A transportadora tem acesso ao Certificado por meio da lista das Guias (Taxa de Fiscalização do Transporte), 

depois botão “Imprimir Certificado”. O Sistema só permitirá acesso à lista dos veículos (botão “Imprimir Certificado”) 

se o pagamento da guia do mês corrente for realizado. 

 

Lista dos veículos para Certificados de Regularidade Cadastral. 

A tela acessada através de “Imprimir Certificado” é uma lista dos veículos cujos quais tiveram seu pagamento 

realizado pela Guia. A tela possibilita gerar o certificado selecionando veículo por veículo, ou mesmo, o certificado 

para todos os veículos da instituição. O botão “Imprimir” desta lista, gera um Certificado em formato pdf para cada 

veículo selecionado. 


