
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PERMISSIONÁRIOS DE SANTOS 
DECLARAÇÕES DE IPI e ICMS

Descrição – DECLARAÇÕES PARA COMPRA DE CARRO ZERO KM

Responsável pelo serviço:
Prefeitura de Santos
CET-SANTOS
O que é: declarações para a compra de carro Zero km com isenções IPI e ICMS

Condições para solicitar
Todos os documentos devem estar em bom estado de conservação: legíveis, sem rasuras, sem manchas,
e/ou  com deteriorações  que  impeçam a avaliação  de sua autenticidade  e  com fotografia  recente,  se
houver.

Documentos:
1. Carteira Nacional de Habilitação (permissionário)  atualizada – categoria mínima B- cópia  
Observação: exerce atividade remunerada.

2.  CRLV (Certificado de Registro  e Licenciamento  de Veículo)  exercício vigente,  categoria  aluguel do
veículo já cadastrado.
Observação: poderá ser substituída por pesquisa de débitos dos órgãos oficiais que informe a categoria do
veículo. (www.fazenda.sp.gov.br ou www.detran.sp.gov.br)

3. Comprovante de Residência em nome do interessado – cópia 
Observações:
Comprovante de residência aceito até 90 (noventa) dias da data da emissão. O interessado deverá residir 
em Santos/SP.
Aceitos:  Contas de energia elétrica, água, gás, condomínio, telefone fixo ou móvel,  TV por assinatura,
provedores de internet, correspondências recebidas de instituições financeiras públicas e privadas ou de
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, da administração direta ou autárquica, extrato de FGTS.
Poderá apresentar comprovante de endereço em nome de parente de primeiro grau: pai, mãe e irmãos. 
Tratando-se  de cônjuge  apresentar  cópias:  certidão de casamento  ou  união  estável  e  documento  de
identificação.
Tratando-se de imóvel alugado, apresentar cópia do contrato de aluguel.

4 CPEST (certificado de permissão para exploração do serviço de táxi) – cópia

5. Inscrição Municipal atualizada emitida pela Secretaria de Finanças – localizada no Poupatempo Santos

06. Alvará PMS  - emitido pela Secretaria de Finanças – localizada no Poupatempo Santos

Conclusão do serviço:

Prazo: 5 dias úteis.
Retirada: as declarações poderão ser encaminhadas para o e-mail ou retiradas pessoalmente no 
Poupatempo Santos. 

No ato do atendimento deverá informar a opção de recebimento.

Onde solicitar: Poupatempo Santos através de agendamento.


