
 
 

 
 

  Documentação exigida 

 

 

 

permissionário condutor: 

1 – Carteira de Habilitação; (verificar se estão dentro do vencimento ) 
2 - Comprovante de residência; 

3 - Curso específico de transporte escolar ( verificar se estão dentro do vencimento ) 
4 - Print emitido pelo DETRAN de origem; (verificar pontuação) 
5 - Certidão Negativa de Débito Ampla (Central de Atendimento); 

6 - Certidão Negativa das Varas Criminais(Fórum); Obs.: Não serve da PAVAN  
7 - Atestado de Antecedentes(Psiu ou site da Policia Civil); 

8 - Contribuição Sindical (Mister Moore, 157/205 a partir de 13h); 

9 - Cartão de Inscrição Municipal de Autônomo (Alvará de Autônomo); 

10- Ficha escolar - rota 

11 - CRLV exercício 2014 em nome do permissionário ou caso de leasing, constando no documento o nome do permissionário;  

12 - Taxa de vistoria paga 

 

Permissionário não condutor:  

1 – Carteira de identidade 

2 - Comprovante de residência; 

3 - Certidão Negati va de Débito Ampla (Central de Atendimento); 

4 - Certidão Negativa das Varas Criminais(Fórum); Obs.: Não serve da PAVAN  
5 - Atestado de Antecedentes(Psiu ou site da Policia Civil); 

6 - Contribuição Sindical (Mister Moore, 157/205 a partir de 13h); 

7 - Cartão de Inscrição Municipal de Autônomo (Alvará de Autônomo); 

8- Ficha Escolar - rota 

9 - CRLV exercício 2014 em nome do permissionário ou caso de leasing, constando no documento o nome do permissionário;  

10 - Taxa de vistoria paga 

 

Obs.: Permissionário não condutor deverá cadastrar motorista auxiliar, no máximo 02 motoristas – Lei 10664/2004 

 

Motorista auxiliar – As certidões são as originais , os demais documentos são xerox 
1 – Carteira de Habilitação;( verificar se estão dentro do vencimento ) 
2 - Comprovante de residência; 

3 - Curso específico de transporte escolar ( verificar se estão dentro do vencimento ) 
4 - Print emitido pelo DETRAN de origem; (verificar pontuação) 
5 - Certidão Negativa de Débito Ampla (Central de Atendimento); 

6 - Certidão Negativa das Varas Criminais(Fórum);Obs.: Não serve da PAVAN  
7 - Atestado de Antecedentes(Psiu ou site da Policia Civil); 

8 - Contribuição Sindical (Mister Moore, 157/205 a partir de 13h); 
 

Acompanhante: maior de 18 anos 
1 - Xerox da identidade; 

2 - Comprovante de residência; 

3 - Certidão Negativa das Varas Criminais(Fórum);Obs.: Não serve da PAVAN  
4 - Atestado de Antecedentes(Psiu ou site da Policia Civil); 

 

OBS: As certidões são as originais, os demais documentos são xerox. 
 


