SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE TRÂNSITO LIVRE
VENHO REQUERER A SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE TRÂNSITO LIVRE PARA:
Nome do requerente:
CPF/CNPJ:
Veículo:

Placa:

E-mail:

Tel. Fixo:
Tel. Celular:

_____________________________________________
Ass. Requerente

Niterói, _____ de ____________ de _________.

Conforme documentos comprobatórios anexos vêm requerer a V. Sª. Se digne conceder-me o Cartão de Trânsito Livre,
conforme segue.
De acordo com o que determina o Decreto Municipal n° 13.889/2021.
De acordo com o Art. 24, Inciso II e Art. 29, Inciso VIII – Lei Federal de n° 9.503 de setembro de 1997.
- Art. 29º
VIII – Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e
estacionamento no local a prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma
estabelecida pelo CONTRAN;
De acordo com a resolução do CONTRAN n° 268/20058 (alterada pela Resolução n° 614/2016).

- Art. 3°
§1º Para os efeitos desse artigo, são considerados veículos prestadores de serviço de utilidade pública:
§I º Os destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água e esgotos, de gás combustível canalizado e
de comunicação;
§II ° Os que se destinam à conservação, manutenção e sinalização viária, quando e serviço de órgão executivo de trânsito
ou executivo rodoviário;
§III ° Os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública;
§IV ° Os veículos especiais destinados ao transporte de valores;
§V ° Os veículos destinados ao serviço de escolta, quando registrados em órgão rodoviário para tal finalidade;
§VI º Os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da Administração Pública;
§VII º Os veículos destinados à manutenção e estabelecimento dos sistemas das linhas e estações metro ferroviários;

DOCUMENTOS EXIGIDOS (CÓPIAS E ORIGINAIS)
(Obs.: apresentar os documentos originais para a conferência)

ATENÇÃO: ANEXAR OS DOCUMENTOS SEGUINDO A ORDEM NUMÉRICA
1º - C.R.L.V. atual;
2º - Original do Cartão Trânsito Livre anterior (caso possua);
No caso de pessoa jurídica, acrescentar os seguintes documentos:
3º - Certidão de CNPJ e Contrato de prestação de Serviço;

SÓ SERÁ PROTOCOLADO O REQUERIMENTO MEDIANTE TODAS
AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NELE

