Informativo – Boletim de Ocorrência Online no Estado de Minas Gerais
A realização de Boletins de Ocorrência online, pelo site da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais, são possíveis há um bom tempo. Contudo, muitas pessoas não sabem
como fazê-lo e/ou quais tipos de registros de ocorrências que podem ser feitas online,
por nunca terem necessitado de tal serviço ou por terem conseguido fazê-lo
presencialmente em alguma Delegacia de Polícia.
Por isso, em tempos de recomendação de isolamento social devido à pandemia do
COVID-19, coronavírus, apresentamos abaixo todas as possibilidades de registros
online, bem como o procedimento para se fazê-lo:
É

necessário

acessar

o

site

da

Delegacia

Virtual

(

https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/ ) ou pesquisar da seguinte forma nos
sites de busca: Boletim de Ocorrência Online Polícia Civil MG.
O site correto aparece com a seguinte imagem:
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Atenção para sites que possam existir que sejam falsos, porque estes podem estar
atrás de seus dados pessoais para cometimento de algum delito. Na dúvida sobre a
legalidade do site, não o utilize e não forneça nenhum dado pessoal.
No site oficial da Delegacia Virtual do Estado de Minas Gerais as possibilidades de
registros de ocorrência online são:
1) Acidente de Trânsito Sem Vítimas

Esse é o Boletim de Ocorrência mais utilizado na plataforma online. Caso você tenha
se envolvido em um acidente veicular, sozinho ou em colisão com outros veículos, que
não tenham gerado danos físicos a alguma pessoa, utilize este meio para registrar a
ocorrência.
2) Perda de documentos ou objetos

Se você precisa registrar a perda de algum documento pessoal, público ou particular,
ou a perda de algum objeto com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, utilize essa
opção. Lembrando que neste item não se incluem objetos ou documentos que tenham
envolvimento com algum crime (como furto, roubo, estelionato, ameaça) ou
desacordo comercial.
3) Furto
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Se você foi vítima do delito de furto (artigo 155, do Código Penal), ou seja, se você
teve algum bem seu subtraído por outra pessoa, sem o uso de força, violência ou
grave ameaça, registre o seu boletim de ocorrência neste item.
4) Dano Simples

Se você foi vítima do delito de Dano (artigo 163, do Código Penal), ou seja, teve
algum bem seu destruído, inutilizado ou deteriorado, por outra pessoa de forma
intencional, registre a sua ocorrência neste item.
5) Desaparecimento de Pessoa

Se você possui algum familiar, amigo ou conhecido que se encontra desaparecido,
utilize esse item para registrar a ocorrência do caso.
6) Localização de Desaparecido

Caso você tenha tido a informação de desaparecimento de uma pessoa, seja através
de foto, panfleto, divulgação em redes sociais ou jornais, e você localizar ou ver essa
pessoa em algum local, utilize este canal para informar as autoridades.
7) Localização de desconhecido
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Se você encontrar uma pessoa que não possui documentação de identificação ou que
não saiba te informar quem ela é, informe as autoridades através deste canal.
8) Acompanhamento de Registro de Ocorrência

E se você já registrou uma ocorrência e quer acompanha-la para saber o andamento,
faça através deste item.
Nesse caso, o acompanhamento não se dá apenas de ocorrências que foram
registradas online, mas também daquelas que forem feitas pessoalmente e que
tenham envolvimento de outras questões ou outros delitos ocorridos.
Caso nenhuma das opções acima seja a correta para o registro do boletim de
ocorrência que você necessita, ligue para o número 197 da Polícia Civil e pergunte o
endereço e telefone da Delegacia da Polícia Civil mais próxima de você.
Caso você esteja precisando de algum atendimento de urgência utilize o número de
telefone 190 da Polícia Militar e solicite atendimento imediato.
Fonte de informações e imagens: https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/
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