Documentos para Inscrição de Transporte Escolar
Requisitos do Interessado (a)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ter idade superior à 21 (vinte e um) anos;
Xerox da C.N.H. (Categoria “D”);
Xerox do R.G.;
Xerox do C.P.F.;
Xerox do Comprovante de residência (em nome do interessado);
Xerox do IPTU e/ou autorização de utilização do imóvel indicado;
Atestado de Antecedentes Criminais;
Certidão Negativa de Distribuição Criminal. Caso apresente processo ou inquérito policial
contra o requerente, deverá apresentar certidão esclarecedora;
9. Prontuário da C.N.H. (Obter junto a 150ª CIRETRAN);
10. Xerox do Certificado de Registro do veículo em nome do Permissionário, na categoria aluguel,
Município de São Roque;
11. Xerox do seguro obrigatório DPVAT, Grupo 03 (três);
12. Xerox da carteirinha do curso de condutor escolar;
13. Vistoria para transporte escolar efetuada pela 150ª CIRETRAN;
14. Formulário de Cadastro DECA www.saoroque.sp.gov.br/CadastroMobiliário (Preenchido e impresso frente e verso na mesma folha em 4 vias) – Mencionar Ponto de Referência
no campo IV.
Para pessoa jurídica incluir:
1. Cartão CNPJ
2. Inscrição Estadual

Requisitos para o Veículo

1. Faixa horizontal, na cor amarela, com 40 (quarenta) centímetros de largura a meia altura, em
toda extensão das partes laterais e traseiras da carroceria, com o dístico Escolar em letras
pretas, tamanho com 22 (vinte e dois) centímetros de altura. Em caso de carroceria pintada na
cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
2. Tacógrafo;
3. 02 (duas) lanternas de luz branca fosca ou amarelas dispostas nas extremidades da parte
superior dianteira e duas lanternas vermelhas dispostas nas extremidades da parte superior
traseira (luz de teto);
4. Cinto de Segurança em número igual à lotação;
5. Adesivo de vinte centímetros por vinte centímetros, fixado na parte interna do vidro dianteiro, à
direita do condutor, na parte superior, contendo a lotação máxima do veículo;
6. Extintor de Incêndio de 04 (quatro) quilos, mais o original de fábrica;
7. Terceira Luz de Freio (Break Light) na parte interna do vidro traseiro;
8. Veículos Volkswagem, modelo Kombi, deverão ter uma grade tubular de alumínio,
devidamente fixada entre o último banco e o bagageiro;
9. Os veículos deverão ser licenciados como aluguel – Município de São Roque;
10. Trava nos vidros laterais, limitando a abertura em 10cm (dez centímetros) – Proibido
“correntinha”;
11. Adesivos de “Proibido Fumar” e “Use o Cinto de Segurança”.

CADASTRO MOBILIÁRIO

