
SERVIÇOS DE TRANSPORTES PERMISSIONÁRIOS DE SANTOS /DOCUMENTOS PARA
TRANSFERÊNCIA DO NOME DE TITULARIDADE PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

Proprietário Transporte Escolar - 78231001

Descrição: mudança de nome 
Responsável pelo serviço:
Prefeitura de Santos.
CET-Santos.
O que é:

O serviço consiste na transferência da permissão

Condições para solicitar o serviço:

01 - Ter a inscrição junto à SEFIN e CET-Santos.

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.

02 -  vida útil dos veículos utilizados nos serviços: 15 anos para KOMBI ou similar com capacidade de 15 passageiros e 20

anos para microônibus, ônibus ou similar com capacidade no máximo 30 passageiros  (Decreto Municipal nº 1558 de 30 de

dezembro de 1991).

03 – concluído o curso de capacitação ministrado pela CET-Santos

Documentos :

01. Carteira Nacional de Habilitação (CNH)  atualizada – categoria mínima D - cópia 

Observação: Transporte de Escolar e exerce atividade remunerada.

02. 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.

03. CPESTCE (CERTIFICADO DE PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR) original (do antigo)

04. RCVTE (REGISTRO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR) original (do antigo)

05. CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) atualizado -  categoria aluguel,  cópia (do veículo que entrará para
exercer a atividade)

 

06. CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) atualizado, categoria particular, do veículo que sairá da atividade.

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)

07. Titulo de eleitor – cópia
Observação: Poderá ser substituída pela Certidão de situação eleitoral emitida pelo Cartório Eleitoral - atualizada
Deve estar quite com a Justiça Eleitoral. 

08. Certidão de histórico de pontos na CNH emitida pelo DETRAN/SP
Onde obter: www.detran.sp.gov.br
Observação: Original. Atualizada

09. Certidão de CNH para fins trabalhistas emitidas pelo DETRAN



Onde obter: www.detran.sp.gov.br. 

Observação: Original. Atualizada. Ficará retida.

10. Certidão Negativa do Distribuidor Criminal

Onde obter: https://www.tjsp.jus.br

Observação: Original. Atualizada. 

11. Inscrição Municipal atualizada.
Observação: emitida pela Secretaria de Finanças – localizada no Poupatempo Santos

12. Alvará da PMS do ano em exercício - cópia
Observação: emitida pela Secretaria de Finanças – localizada no Poupatempo Santos

 
13. Duas fotos 3x4 recentes 

14. IPVA quitado do ano em exercício – cópia

15. Documento de vistoria aprovada pelo  DETRAN (Portaria DETRAN nº 1310/2014) – cópia

16. Certificado de aferição do tacógrafo – cópia (Portaria DETRAN nº 1310/2014) - cópia

17. Certidão negativa de débitos perante a PMS (ISS e taxa de licença)

18. Cessão de direitos registrada no cartório de títulos e documentos (Rua Amador Bueno, 70) ou cópia alvará judicial transferindo a
permissão para os herdeiros.

Conclusão do serviço
Prazo: variável devido à análise.

Retirada: Poupatempo Santos.

A CET Santos entrará em contato para realizar a verificação de regularidade documental veicular.

Onde solicitar: Poupatempo Santos através de agendamento. 


