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SISTEMA DE AET

Usuário Externo

Autorização Especial de Trânsito

1 – Acesso Inicial

Para acessar o sistema o usuário necessitará acessar o endereço http://sid.daer.rs.gov.br. Ele

será levado à seguinte tela:

Para fazer o login no sistema basta inserir seu e-mail e senha e clicar no botão “Entrar”. Caso

não tenha cadastro, basta clicar em Cadastre-se (vide seleção em vermelho na figura acima). 

1.2 – Cadastro Inicial

No acesso inicial, clique em “Cadastre-se”. Você será direcionado à seguinte tela:

http://sid.daer.rs.gov.br/
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Aqui  você deverá preencher  o e-mail  que será utilizado,  bem como seu CPF e clique em

“Avançar”.  Você  será  direcionado  à  próxima  etapa,  onde  deverá  preencher  os  demais  dados

cadastrais.

Deve-se dar atenção ao tipo de usuário.  O solicitante da AET deverá selecionar  o tipo de

usuário “USUÁRIO COMUM”. Após tal seleção, haverão campos adicionais a serem completados:

Após o cadastro, o usuário receberá a mensagem abaixo.
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1.2 – Recuperação de Senha

Para recuperar  a senha,  basta na tela  inicial  de acesso clicar  em “Esqueceu sua senha?

Clique  Aqui”.  O  usuário  será  direcionado  à  tela  abaixo,  onde  deverá  preencher  com o  e-mail  de

cadastro e clicar no botão verde de seta.

 O usuário receberá uma nova senha aleatória, a qual será solicitada sua troca no primeiro acesso 

após a solicitação de recuperação. A tela será a seguinte:

Em senha atual, o usuário DEVERÁ INSERIR A SENHA RECEBIDA NO E-MAIL, e logo após

inserir a nova senha e repeti-la.

2 - 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  AET  –

Autorização Especial de Trânsito (CTV).
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No Dashboard inicial constam os seguintes itens numerados:

1. Menu Lateral: Aqui constam todos os menus disponíveis ao(s) perfil(is) associado(s) ao usuário;

2. Sistemas Disponíveis: Aqui constam todos os módulos do sistema que o usuário tem disponível.

3. Manuais: Aqui estarão todos os manuais pertinentes aos sistemas neste espaço;

4. Engrenagens: As engrenagens têm a função de abrir o menu de opções.

5. Menu  de  Opções:  Este  menu  estará  disponível  a  todos  usuários  do  sistema,

independentemente do perfil que tiverem. São funções pertinentes ao cadastro de usuários e

senha.

1. Perfil: Onde o usuário pode alterar seus dados;

2. Trocar Senha: como o nome do menu fala, onde o usuário pode alterar sua senha;

3. Logout: método mais seguro para sair da aplicação, onde todos os dados da sessão são

destruídos;

2.1 – Perfil

Aqui o usuário poderá alterar seus dados realizados inicialmente.

Nesta tela, deve-se destacar dois pontos:

1. Ao  clicar  em  “Histórico  do  Processo”,  o  usuário  poderá  visualizar  todas  as  alterações

realizadas em seu perfil,  bem como, o retorno dos técnicos do DAER em relação aos seus

cadastros.

2. O Usuário poderá acompanhar a situação de seu cadastro junto ao DAER.
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2.2 – Trocar Senha

Aqui o usuário poderá realizar a troca de senha. 

2.3 – Manuais

Ao clicar no menu Manuais, aparecerão todos os disponíveis para o sistema. Ao clicar  no

desejado, o mesmo abrirá em uma nova janela.

 2.4 – Filtros

Todas as telas que envolvem grandes listagens de dados geralmente têm dois tipos de filtros.

O  primeiro  filtro  (Banco  de  Dados)  é  utilizado  quando  o  usuário  vai  buscar  as  informações  do

armazenamento geral dos dados. O segundo filtro faz uma seleção do resultado da primeira pesquisa.

Ele busca em todas as colunas o valor digitado.
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2.5 – Ajuda de Botões

Para facilitar o uso do sistema, quando houver dúvidas referentes aos botões disponibilizados,

basta posicionar o mouse sobre o botão e um balão surgirá dizendo a funcionalidade do mesmo.

 2.6 – Buscas em Combobox

Há no sistema de caixas de pesquisa conhecidas como combobox que são mais interativas do

que as usualmente empregadas nos formulários de sistema. Elas contêm uma caixa de pesquisa no

topo para fazer a busca textual do valor necessitado. Seguem exemplos:

2.7 – Permissões

Haverão momentos em que botões existentes neste manual não aparecerão da forma como

demonstrado. Cabe ressaltar que a aparição/sumiço de botões DEVE-SE ÀS PERMISSÕES QUE O

USUÁRIO TENHA OU ÀS CONDIÇÕES QUE A TELA IMPÕE. Desta  forma,  nem sempre o não

aparecimento de um botão quer dizer que o software esteja com problemas.

3 - Menus

Ao entrar no sistema AET estará disponível a seguinte tela de Dashboard:
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Estarão disponíveis os seguintes menus:

• Empresa: cadastro da empresa que solicitará o AET.

• Veículos Tracionadores: cadastro dos veículos tratores, também conhecidos como “cavalos”.

• Veículos Tracionados: cadastro dos veículos tracionadores que serão usados na composição.

• Associar Veículo Trac.: neste menu serão associados os veículos tracionados à empresa.

• AET: neste menu o usuário poderá fazer efetivamente fazer a solicitação do AET.

4 - Dashboard

Ao entrar no sistema AET estará disponível a seguinte tela de Dashboard:

Nesta tela teremos as seguintes informações disponibilizadas:

1. Pendências: aqui estarão todas as tarefas que estão aguardando a verificação do DAER;

2. AETs Rejeitadas: haverá aqui todas as tarefas que já receberam pareceres negativos do DAER

e que devem ser revisados pelo usuário;

3. Aets Aguardando Pagamento: aqui estarão todas as AETs que aguardam pagamento;

5 - Processo de Solicitação

O processo de solicitação da AET seguirá o seguinte rito:

• Cadastro da Empresa (realizado uma única vez);

• Cadastro do Veículo Tracionador (realizado uma única vez e atualizado periodicamente);

• Cadastro do Veículo Tracionado (realizado uma única vez e atualizado periodicamente);

• Associação  do  Veículo  Tracionado  à  Empresa  (realizado  uma  única  vez  e  atualizado

periodicamente);

• Solicitaçao da AET (realizado periodicamente);
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6 - Empresa

Ao clicar no menu empresa, aparecerá a seguinte tela:

No topo desta tela  aparecerá  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”.

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.
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 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.

6.1 – 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 a 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.

6.2 – 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.

Aparecerá os dados todos bloqueados:
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6.3 – 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 funcionários do DAER.

6.4 – Inativar Empresa

Após clicar no botão vermelho aparecerá uma mensagem de confirmação de inativação.

6.5 – 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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7–Veículos Tracionadores

Ao  clicar  no  menu  VEÍCULOS  TRACIONADORES  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.

 Inativar

◦ 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.
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7.1 – 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 a 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.

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.

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

digitalizado. A anexação deste documento é OBRIGATÓRIA.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Superintendência de Tecnologia da Informação

7.2 – 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.

3.1 7.3 – 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 funcionários do DAER.
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7.4 – Inativar Veículos

Após clicar no botão vermelho aparecerá uma mensagem de confirmação de inativação.

7.5 – 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.
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8–Veículos Tracionados

Ao  clicar  no  menu  “VEÍCULOS  TRACIONADOS”  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

Tracionado”, que será explicado a seguir. Este é um cadastro COMPARTILHADO, ou seja, um veículo

tracionador  que o usuário necessita já poderá ter  sido cadastrado por outra pessoa.  De qualquer

forma ele poderá ser utilizado,  pois há empresas que podem locar reboques/semirreboques/dollys

para diversos clientes. A disponibilidade para locação é apresentada na coluna “Disponível Locação?”

da tela principal de pesquisa.

No  topo  desta  tela  aparecerá  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.

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 tracionado selecionado. Essa ação não permite edição dos dados do veículo.
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 Editar

◦ Botão verde com um ícone de lápis, onde o usuário poderá visualizar e editar os dados do 

veículo tracionado selecionado.

8.1 – Cadastrar Veículos Tracionado

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

Preencha o campo placa e após clique no botao “Buscar Dados” ,  marcado por uma set

vermelha na figura abaixo. Se o veículo estiver cadastrado no DETRAN do estado do Rio Grande do

Sul, ele trará quase todas as informações referentes ao veículo. Se o mesmo for de outro estado, o

usuário deverá preencher todos os dados manualmente. Após completar todo o cadastro clique no

botão “Salvar”,  como marcado na figura abaixo.  Se tudo estiver  certo aparecerá a mensagem de

sucesso  com  o  fundo  verde  na  parte  superior  da  tela.  A  anexação  do  documento  CRLV  é

OBRIGATÓRIA.

É importante ressaltar que se o usuário cadastrar um veículo tracionado e não queira que ele

fique disponíveis para que quaisquer usuários o adicionem às suas AETs, o usuário proprietário de fato

do reboque/semirreboque/dolly deverá marcar o combo “Disponível para Locação” como NÃO.
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8.2 – Visualizar Veículos Tracionados

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

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

8.3 – Editar Veículos Tracionados

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 técnicos do DAER.
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Toda vez que aparecer conjunto de botões abaixo, significa que há um arquivo anexado.

O botão de lupa (verde), abrirá o anexo. O botão com um X (vermelho) excluirá o mesmo.

9 – Associar Veículos Tracionados à Empresas

Ao  clicar  no  menu,  o  usuário  verá  a  tela  abaixo.  Aqui  o  usuário  irá  associar  todos  os

reboques/semirreboques/dollys disponíveis para uma empresa cadastrada. 

Ao  selecionar  uma  empresa  e  clicar  em  “Carregar  Veículos  Tracionados  Associados”,  irá

aparecer a seguinte tela:
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As seguintes áreas vão conter:

1. Reboques/Semirreboques/Dollys que estão atualmente disponibilizados para a empresa. 

2. Reboques/Semirreboques/Dollys que estão disponíveis para serem incluídos na empresa.

Para  associar  veículos  à  empresa  ,  basta  na  área  de  “Reboques/Semirreboques/Dollys

Disponíveis” , marcar as placas que julgarem necessárias. E clicar no botão “Salvar Veículo Tracionado”.

Para  desvincular  um  reboque/semirreboque/dolly  da  empresa,  basta  na  área

“Reboques/Semirreboques/Dollys Associados”, desmarcar as placas que já não são mais necessárias e

clicar no botão “Salvar Veículo Tracionado”.

10 - AET

Ao clicar no menu AET será redirecionado para a página de listagem das AETs cadastradas
pelo usuário. A tela de listagem possui filtros para facilitar a busca pela AET desejada. Ao lado do
botão de pesquisa está localizado o botão “Nova AET”, que será explicado a seguir.
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No topo desta tela aparecerá campos de filtros para buscar os AETs de acordo com diferentes
critérios.

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

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

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
AET seleciona, essa ação não permitirá a edição dos dados.

 Editar

◦ Botão verde com um ícone de lápis, onde o usuário poderá visualizar e editar os dados da
AET selecionada.

 Baixar AET

◦ Botão vermelho com um ícone circular e uma barra no centro, onde o usuário suspenderá
a solicitação da AET.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 AET
◦ Botão azul como um ícone de PDF, onde o usuário poderá emitir o documento de AET

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.
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10.1 – Cadastrar AET

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

Cada  AET  deverá  estar  relacionada  com  uma  empresa,  um  veículo  e  poderá  também
relacionar-se a reboques/semirreboques/dollys. 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/reboque conste como situação pendente, seu nome aparecerá com uma exclamação
“!” e fundo vermelho.

A solicitação , será feita em 3 passos :

No  primeiro  passo,  o  usuário  escolherá  a  empresa  que  será  a  solicitante  da  AET,  a
modalidade e a composição que será utilizada. Atenção: a escolha da empresa neste passo, implicará
na disponibilização dos veículos tracionadores e tracionados que será realizado no próximo passo.

Após o preenchimento dos dados, clicar em “Próximo Passo”.

No segundo passo, o usuário definirá o veículo tracionador (Veículo Trator), a quantidade de
unidades  que  a  composição  terá,  os  reboques/semirreboques/dollys  que  farão  parte  da  AET,  a
quantidade de eixos, peso por eixo e distância entre os mesmos.  È de suma importância definir  a
quantidade de unidades, pois ela disponibilizará campos adicionais para preenchimento de eixos/peso/
distância. Em caso de não haverem unidades, coloque o numeral zero neste campo.



Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão “Próximo Passo”.
Neste passo, o usuário irá preencher os produtos que serão transportados, a origem/destino e as

dimensões da carga.Atenção: se houverem diversas origens/destinos deixe os campos de UFOrigem,
Município Origem, UF Destino e Município Destino como “Selecione”.

Após clique em “Próximo”.

Neste último passo, basta selecionar o engenheiro projetista  que anexará os dados do projeto.



Após isso, basta clicar em “Finalizar”. Desta forma a AET ficará disponível para o engenheiro
anexar as informações pertinentes.

10.2 –Visualizar AET

Após clicar no botão azul será redirecionado para a página de visualização, onde somente serão
listadas as informações da AET sem poder alterá-las.

10.3 –Editar AET

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 AET para “PENDENTE” caso o boleto
já tenha sido compensado. Caso contrário, o mesmo ficará em “AGUARDANDO PAGAMENTO”.



10.4 – Baixar AET

Após clicar no botão vermelho aparecerá uma mensagem para a confirmação de baixa.Cabe-se
ressaltar que uma vez baixada a AET elanão poderá ser reativada novamente.

10.5 – Gerar BoletoAET

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  AET  será  modificada  de  “AGUARDANDO
PAGAMENTO”  para  “PENDENTE”.Em  caso  de  erro  durante  a  geração  do  boleto,  o  usuário
poderávisualizar  a  AET  e  clicar  em  Históricos  (parte  inferior  da  tela)  para  verificar  os  problemas
queocorreram durante a geração do mesmo.

10.6 – Impressão da AET

Após a aprovação da AET 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.



11– 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)
• 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 AET.
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