
                                                       

 

REQUERIMENTO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Eu,_______________________________________________________________________, 

Nome Social (opcional) - Decreto 55.588/2010:__________________________________________, 

portador do RG_______________________________, CPF__________________________, 

CNH _______________________________________________, categoria________,   com 

validade até ____/____/____, residente no(a) _____________________________________ 

___________________________________________________________, nº____________, 

complemento______________, bairro ___________________________________, 

CEP_____________________________, telefone (____) ____________________________, 

e-mail ____________________________________________________________________, 

proprietário do veículo de passageiros da 

marca/modelo______________________________________________________________, 

chassi_____________________________________________________________________, 

placa_____________________________________, categoria aluguel, devidamente 

autorizado pela Prefeitura de ________________________________________________, 

utilizando o prefixo nº ___________, venho, por meio deste, solicitar a autorização de 

transporte escolar neste município, nos termos do que dispõe o capítulo XIII do CTB e 

Portaria Detran 1.310/2014.  

 

Para tanto, seguem anexos os documentos exigidos pela legislação vigente, e os 

comprovantes de pagamento das taxas devidas.  

 

__________________, ______ de ____________________ de 20________. 

 

______________________________________________ 

 (assinatura) 



                                                       

 

Documentos Necessários  

 Renovação de ATE 
o Requerimento para uso de veículo em transporte escolar devidamente preenchido 
o Cópia da CNH categoria D ou E do condutor responsável, com informação de realização de 

curso especializado para transporte de escolares. 
o Cópia do laudo de vistoria 

 Capital: emitido por ITL 
 Demais Unidades: emitido na própria Unidade (juntamente com cópia do 

comprovante de pagamento da taxa de vistoria) 
o Cópia do CRLV do veículo 
o Cópia de documentos de identificação do proprietário do veículo 

 Veículo de pessoa física - o proprietário do veículo  
 Documento de identificação pessoal do proprietário do veículo 

  Veículo de pessoa física - o procurador do proprietário do veículo  
 Documento de identificação pessoal do proprietário do veículo 
 Procuração – original – por instrumento público ou particular (com 

reconhecimento de firma por autenticidade ou semelhança, emitida nos três 
últimos meses).  

 Contrato de Comodato.  
  Veículo de pessoa jurídica   

 Documento de identificação pessoal do representante da pessoa jurídica 
responsável pela solicitação do serviço na unidade de atendimento  

 Comprovação de poderes para representação legal da pessoa jurídica - 
original ou cópia simples. Podem ser:  

 CRMC (Certificado de Registro Municipal de Condutores).  
 Procuração – original – por instrumento público ou particular (com 

reconhecimento de firma por autenticidade ou semelhança, emitida 
nos três últimos meses).  

 Contrato de Aluguel ou Comodato.  
 Contrato Social constatando a qualificação da pessoa física com 

poderes para administrar os bens móveis da pessoa jurídica.  

 

 1ª emissão de ATE 
o Cópia de todos os documentos acima 
o Cópia de comprovante de endereço (proprietário) 
o Cópia da Autorização Municipal do Condutor 
o Certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, 

roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos (condutor). 
o Certidão de pontos da CNH comprovando que o condutor não cometeu nenhuma infração 

grave ou gravíssima ou é reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses 
(condutor) 


