Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

REQUERIMENTO DE CARTÃO-CAMINHÃO – RCC
(Veículo Isento de Restrição à Circulação no Município)
setram.rcc@taboaodaserra.sp.gov.br
1. DADOS DO SOLICITANTE
NOME COMPLETO (PESSOA FÍSICA) OU RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA)

CPF/CNPJ

R.G. / ORGÃO EXPEDIDOR / UF

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA

CPF

R.G. / ORGÃO EXPEDIDOR / UF

NOME COMPLETO DO PROCURADOR DO SOLICITANTE (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)

CPF

R.G. / ORGÃO EXPEDIDOR / UF

ENDEREÇO

COMPLEMENTO

BAIRRO

CEP

CIDADE

TELEFONE

FAX

E-MAIL

UF

,

2. TIPO DE SOLICITAÇÃO
Vem solicitar a V. S.ª:
( ) autorização inicial ou ( ) renovação de autorização de cartão(ões)-caminhão(ões).
•

Cópia da carteira de identidade, CPF/MF (pessoa física) e/ou CNH e comprovante de residência.

•

Cópia Contrato social atualizado, no caso de pessoa jurídica;

•

Carteira de identidade e do CPF do requerente, com plenos poderes de administração, no caso de pessoa jurídica;

•

Carteira de identidade e do CPF do procurador do requerente se for o caso, acompanhando o original da procuração específica, com firma

•

Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo – CRLV (atualizado);

•

Fotos(s) do(s) veículo(s) – lateral, dianteira e traseira;

•

Cópias de no mínimo 04 (quatro) Notas Fiscais, emitidas no prazo máximo de 120 dias anteriores à solicitação, comprovando a periodicidade e

reconhecida;

necessidade de tráfego. Deve conter no corpo da Nota a placa do caminhão, bem como o endereço de entrega/retirada no Município de Taboão da
Serra, acompanhada também, se for o caso, de documentos complementares como: CTe, Manifesto de Carga, Romaneio ou Ordem de Coleta.
•

Cópia do contrato do processo licitatório vigente ou contrato de prestação de serviços com órgão da Administração Pública que comprove a atividade,
bem como declaração de que o serviço será prestado por aquele veículo, no caso de empresas que prestam serviços para o Município de
Taboão da Serra;

•

Cópias de no mínimo 04 (quatro) Laudos de Serviços, no caso de socorro mecânico de emergência (guincho);

•

Em casos de transportes de produtos perigosos, o requerente deverá encaminhar as respectivas autorizações necessárias para o transporte
expedidas pelos órgãos competentes.

•

Para o efetivo cadastro do veículo, o mesmo não poderá possuir débitos pendentes.

•

É obrigatória a comprovação da prestação de serviços para todos os veículos solicitados no cadastro, inclusive para as carretas (reboque, semi-

•

O requerente deverá preencher corretamente e de forma completa o itinerário de acesso no momento do cadastramento, visto que o caminhão ficará

reboque);

autorizado para tráfego/ circulação apenas no itinerário especificado no requerimento.
•

Os veículos que pertencem ao mesmo proprietário, porém utilizam / realizam itinerários diferentes, deverão ser cadastrados em processos distintos.

•

A SETRAM poderá solicitar outros documentos que julgar necessários, conforme o caso.

3. OUTRAS OBSERVAÇÕES

OBS: A autorização de que trata este requerimento permite acesso, circulação e estacionamento de veículos, transporte, carga e descarga de
matérias e produtos pelos mesmos, exclusivamente nos logradouros e nos interiores dos imóveis situados neste município. A origem, o destino, as
implicações legais e demais conseqüências advindas de todo e quaisquer materiais ou produtos provindos de ou levados para outras jurisdições,
sejam elas nacionais ou internacionais, são de inteira responsabilidade do solicitante.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Endereço de entrega (pessoalmente ou via correio) do Requerimento: ATENDE – Rua Elizabeta Lips, nº 55 – Jardim Bontempo,
Taboão da Serra/SP – CEP: 06763-190. (Ao lado da Praça Nicola Vivilechio, próximo ao Mc. Donald’s).

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

REQUERIMENTO DE CARTÃO-CAMINHÃO – RCC
(Veículo Isento de Restrição à Circulação no Município)
setram.rcc@taboaodaserra.sp.gov.br
5. QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (indicar com “X” apenas uma alternativa)

□ Acesso a estacionamento próprio.
□ Acesso à obras e serviços na via pública, (

) com ou ( ) sem interdição total ou parcial da mesma.
Cópia da autorização da obra ou do serviço, emitida por órgão competente.

□ Transporte de máquinas, equipamentos, utensílios e/ou materiais de construção.
□ Remoção de terra ou entulho e transporte de caçamba.
□ Serviços de concretagem.
□ Serviços de concretagem – bomba.
□ Serviços de concretagem excepcional.

Comprovação do método construtivo mediante a apresentação da cópia da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, constando cronograma de execução da obra.

□ Transporte de produtos perecíveis.
□ Transporte de produtos perigosos.
□ Acesso, carga e descarga em feiras livres.

Cópia da matrícula do feirante, dentro do prazo de validade.

□ Serviços de carretos (fretes) e mudanças.

Cópia do documento que comprova a efetiva prestação do serviço de carreto ou mudança.

□ Outros: ............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

6. QUALIFICAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO
Área ou via com restrição de acesso (indicar com “X” apenas uma alternativa)

□ Vias estruturais com restrição - corredores.
□ Túneis, viadutos e pontes com restrição.

□ Vias e áreas de pedestres.
□ Zona especial de restrição de circulação.

□ Faixas e pistas exclusivas de ônibus.
□ Vias de trânsito seletivo.

Itinerário de acesso (obrigatório):
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
7. VEÍCULOS

CARTÃO Nº ______

OBS: caso precise especificar mais que um cartão, utilize o formulário “Relação Complementar de Veículos”.
MARCA/MODELO

PLACA

LARGURA (m)

COMPRIMENTO (m)

ALTURA (m)

P.B.T. (ton)

Endereço de entrega (pessoalmente ou via correio) do Requerimento: ATENDE – Rua Elizabeta Lips, nº 55 – Jardim Bontempo,
Taboão da Serra/SP – CEP: 06763-190. (Ao lado da Praça Nicola Vivilechio, próximo ao Mc. Donald’s).

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

REQUERIMENTO DE CARTÃO-CAMINHÃO – RCC
(Veículo Isento de Restrição à Circulação no Município)
setram.rcc@taboaodaserra.sp.gov.br

CARTÃO Nº _______

MARCA/MODELO

PLACA

LARGURA (m)

COMPRIMENTO (m)

ALTURA (m)

P.B.T. (ton)

CARTÃO Nº _______

MARCA/MODELO

PLACA

LARGURA (m)

COMPRIMENTO (m)

ALTURA (m)

P.B.T. (ton)

CARTÃO Nº _______

MARCA/MODELO

PLACA

LARGURA (m)

COMPRIMENTO (m)

ALTURA (m)

P.B.T. (ton)

CARTÃO Nº _______

MARCA/MODELO

PLACA

LARGURA (m)

COMPRIMENTO (m)

ALTURA (m)

P.B.T. (ton)

CARTÃO Nº _______

MARCA/MODELO

PLACA

LARGURA (m)

COMPRIMENTO (m)

ALTURA (m)

P.B.T. (ton)

CARTÃO Nº _______

VEÍCULOS

MARCA/MODELO

PLACA

LARGURA (m)

COMPRIMENTO (m)

ALTURA (m)

P.B.T. (ton)

Endereço de entrega (pessoalmente ou via correio) do Requerimento: ATENDE – Rua Elizabeta Lips, nº 55 – Jardim Bontempo,
Taboão da Serra/SP – CEP: 06763-190. (Ao lado da Praça Nicola Vivilechio, próximo ao Mc. Donald’s).

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana

REQUERIMENTO DE CARTÃO-CAMINHÃO – RCC
(Veículo Isento de Restrição à Circulação no Município)
setram.rcc@taboaodaserra.sp.gov.br

8.TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas no Requerimento de CartãoCaminhão – RCC são verídicas, desde já me responsabilizando pelo uso adequado do Cartão,
estando ciente que:

•

O Cartão Caminhão só terá validade se forem cumpridas as condições estabelecidas
na Portaria em vigor e as descritas em seu corpo;

•

A qualquer momento, o agente da autoridade de trânsito poderá solicitar a imobilização
do veículo para verificar as condições especificadas no Cartão-Caminhão e, se
constatado o uso irregular, recolhê-lo, conforme disposto em Portaria;

•

O não cumprimento das condições implica na aplicação das penalidades e medidas
administrativas pertinentes.

Taboão da Serra - SP, ........... de .................................... de ...............

-------------------------------------------------------------------------Assinatura do solicitante ou representante legal

Endereço de entrega (pessoalmente ou via correio) do Requerimento: ATENDE – Rua Elizabeta Lips, nº 55 – Jardim Bontempo,
Taboão da Serra/SP – CEP: 06763-190. (Ao lado da Praça Nicola Vivilechio, próximo ao Mc. Donald’s).

