
 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETADO DE PASSAGEIROS NO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE  

Solicito à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, autorização para a Execução do Serviço de Transporte 

Fretado de Passageiros conforme disposto na portaria DPR n.º 057/2012 e legislação vigente. 

DADOS DO SOLICITANTE 
PESSOA JURÍDICA: 

 

 

CNPJ: 

ENDEREÇO (RUA, AV): N.º COMPLEMENTO: 

 

 

BAIRRO: CEP: CIDADE: 

TELEFONES: E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONES: CI: CPF: E-MAIL: 

DADOS DO (S) VEÍCULO (S) 
 

PLACA CAPACIDADE (LUGARES) ANO FABRICAÇÃO MARCA / MODELO 

 

 

   

 
 

   

 

 

   

   

 

 

  

 

  

 

 

   

DOCUMENTOS EXIGIDOS 

(TODAS AS CÓPIAS DEVEM SER AUTENTICADAS) 

 

 Alvará municipal em consonância com a atividade de fretamento do município em que estiver localizada a sua sede; 

 Contrato social ou estatuto social;  

 Prova de inscrição no CNPJ; 

 Prova de regularidade fiscal perante o Município de Belo Horizonte; 

 Formulário de solicitação de autorização devidamente preenchido e assinado; 

 Comprovante de licença veicular vigente emitida por organismo credenciado pelo INMETRO; 

 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) vigente(s) do(s) veículo(s) em nome da própria empresa ou de um dos 

sócios conforme contrato social. 

 O pagamento da taxa por veículo autorizado, será efetuado via boleto, que será entregue no recebimento e conferência da 

documentação acima descrita. 
 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são expressão da verdade. 

Belo Horizonte, ________de ________________de ________ Assinatura do (a) Representante Legal: _________________________________. 

 

BHTRANS 
 

APROVADO  REPROVADO   

 

  

Motivo da reprovação: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Belo Horizonte,_______de _______________de ______.   Assinatura do representante legal da BHTRANS:_____________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO 

A AUTORIZAÇÃO é um ato discricionário, unilateral, precário, personalíssimo e intransferível, através do qual a BHTRANS autoriza a 

prestação do serviço de transporte fretado de passageiros no âmbito do Município de Belo Horizonte. 
 

APROVAÇÃO 

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS concede à requerente autorização para a Execução do Serviço de 

Transporte Fretado de Passageiros do Município de Belo Horizonte e registra com a autorização número _________________. 

 

Belo Horizonte, ______de _____________de _______. 
    

Assinatura do Representante legal da BHTRANS: __________________________ 
  


