
 

 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES – 2º SEMESTRE DE 2021 

 

1) DADOS DO (A) PROPRIETÁRIO (A) DO VEÍCULO: 

Nome_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

CPF ______________________________ RG:_____________________________ 

Habilitação: ______________________________ 

Razão Social (nome da empresa -  se houver): _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Placa do veículo: __________________  Modelo: _________________________________ 

Renavam: ________________________ Chassi: __________________________________ 

 

 

2) DADOS DO CONDUTOR (A) / AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

(se houver): 

Nome: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

CPF ________________________________ RG: ________________________________ 

Habilitação (CNH): ______________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

O (a) Proprietário (a) do veículo de transporte escolar acima qualificado, vem respeitosamente, 

perante o presente Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, REQUERER que seja 

expedida Autorização para Transporte Escolar de Passageiros para o 2º semestre do ano de 

2021, DECLARANDO, para os devidos fins, ter conhecimento pleno da Legislação de Trânsito 

pertinente, bem como, das determinações constantes na Resolução nº 56/2021 do Comitê 

Extraordinário COVID-19 quanto as medidas de saúde e segurança que deverão ser 

obrigatoriamente observadas. 

 



 

Anexos documentos de apresentação obrigatória, os quais serão conferidos pelo DEMUTRAN no 

ato do protocolo (não preencher): 

 

(__) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) na categoria aluguel; 

(__) Certificado do Inmetro original válido; 

(__) Laudo de rolagem – TACÓGRAFO original válido; 

(__) Cópia do RG, CPF e CNH do (a) proprietário (a) do veículo; 

(__) Cópia do cartão de CNPJ e Contrato Social para pessoa jurídica; 

(__) Cópia do RG, CPF e CNH (habilitação) na categoria D do (a) condutor (a) auxiliar do veículo; 

(__) Declaração do (a) proprietário (a) caso não seja habilitado, de que não promoverá a condução 

do veículo, com firma reconhecida em cartório; 

(__) Cópia do comprovante de endereço do (a) proprietário (a)  e do (a) condutor (a) auxiliar do 

veículo; 

(__) Alvara Municipal do (a) proprietário (a) ou da empresa; 

(__) Certidão negativa de débito do (a) proprietário (a) ou empresa válida; 

(__) Certidão de prontuário do (a) proprietário (a) e do (a) condutor (a) auxiliar, com data de 

expedição máxima de 30 (trinta) dias; 

(__) Atestado de saúde do (a) proprietário e condutor (a)  auxiliar, com expedição máxima de 30 

(trinta) dias; 

(__) Atestado de antecedente criminal do (a) proprietário e condutor (a), com data de expedição 

máxima de 30 (trinta) dias; 

(__) Declaração da Escola onde presta o serviço, em papel timbrado, mencionando o semestre de 

validade (reconhecer firma para PUC); 

(__) Autorização escrita do (a) proprietário (a) para atividade laboral do (a) condutor (a) auxiliar, 

com firma reconhecida; 

(__) Recolhimento da taxa de R$50,00 (cinquenta reais). 

 

Poços de Caldas____ de ______________ de 2021. 

 

 

 

_______________________________ 

PROPRIETÁRIO (A) DO VEÍCULO 


