
MOTOTÁXI 
TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO Nº ____________ 

 
 Requerimento de transferência de permissão; 

 Cartão do Permitax (Permissionário); 

 Documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF, Certificado de Reservista 
(homens), Título Eleitoral e Comprovante de Votação da última eleição; (Cópia) 

 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitidas pelas: Justiça Federal, 
Secretaria de segurança Pública, e Comarca (Fórum Município) onde morou nos 
últimos 3 (três) anos emitidas a no máximo 30 (trinta) dias da data de apresentação; 

 Certidão Negativa de Infrações de Trânsito, emitida pelo DETRAN e com no máximo 
30 (trinta) dias de emissão; 

 Carteira Nacional de Habilitação - categoria “A”, com no mínimo 2 (dois) anos de 
emissão na categoria (cópia), e constando na observação “Exerce Atividade 
Remunerada”; 

  Comprovante de Domicílio; (Cópia) 

 Atestado Médico de sanidade física e mental, emitido há no máximo 30 (trinta) dias; 

 Comprovar o tipo sanguíneo, por intermédio de exame de sangue; 

 Comprovante de inscrição no INSS como autônomo ou certidão de cadastro de micro 
empreendedor individual - MEI; 

 Certidão de Quitação Municipal – CQM, emitida pela Secretaria Municipal de 
Finanças – SEFIN; 

 2 (duas) fotografias 3x4; 

 Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, em nome do permissionário, 
com respectivo seguro quitado (cópia) ou fotocópia do verso e anverso do certificado 
de propriedade do veículo; 

  Laudo de Vistoria do Veículo, expedido pela SMAMTT; 

 Termo de Permissão em vigor expedido em nome do Permissionário Cedente; 

 Alvará de Funcionamento 

 Cessão de direitos; 

 Certidão de Baixa de Cadastro do permissionário (cedente), emitida pela Secretaria 
Municipal de Finanças – SEFIN, caso seja Microempreendedor Individual. 

 Taxa de Transferência de Permissão na receita “2088”, com a designação “TX LIC 
TRANSP MOTOTAXI TRANSFERENCIA PERMISSAO” no valor de 100 UFIP, 
gerado na Secretaria de Finanças – SEFINS; 

 Certificado de Curso Especializado, nos Termos da Regulamentação do 
CONTRAN. 

Outros documentos que vierem a ser exigidos por legislação ou ato administrativo pertinente.   
Quando o documento exigido for fotocópia, o original deverá ser apresentado, ou a fotocópia 
terá que ser “autenticada”.  

Obs:_________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Servidor:__________________________ Data:___________________ 


