
  
REQUERIMENTO 

MOTOFRETE 

DADOS DO(A) MOTOFRETISTA 
NOME NÚMERO DO LICENCIADO 

ENDEREÇO (RUA, AV) N.º COMPLEMENTO 

BAIRRO CEP CIDADE 

TELEFONE FIXO TELEFONE CELULAR CPF 

SOLICITO DA GERÊNCIA DE CONTROLE DAS PERMISSÕES O PROCEDIMENTO ABAIXO ASSINALADO: 

q Segunda via do Comunicado ao Órgão de Trânsito 
Anexar: 
- original do Comunicado ao Órgão de Trânsito que está vencido; 
- cópia do Boletim de Ocorrência no caso de extravio do Comunicado ao Órgão de Trânsito; 
- cópia do CRLV da motocicleta; 
- remuneração referente ao procedimento de emissão da 2ª via que será emitida na BHTRANS. 

 
q Emplacamento de motocicleta 

Anexar: 
- cópia do formulário do DETRAN de alteração de dados preenchido e da guia DAE quitada; 
- cópia autenticada da Nota fiscal ou do CRV assinado e com Firma das assinaturas reconhecida em cartório. 
- cópia autenticada do contrato de comodato com firma reconhecida em cartório de todas as assinaturas, caso a motocicleta 
não esteja em nome do motofretista. 

 
q Substituição da motocicleta 

Anexar: 
- cópia autenticada da Nota Fiscal ou do CRLV da motocicleta nova ou recibo/transferência assinado e com firma 
reconhecida em cartório; 
- cópia autenticada do contrato de comodato com firma reconhecida em cartório de todas as assinaturas, caso a motocicleta 
não esteja em nome do motofretista. 

 
q Transferência da motocicleta para o município de Belo Horizonte ou transferência de propriedade 

Anexar: 
- cópia autenticada do formulário do DETRAN de alteração de dados preenchido e da guia DAE quitada; 
- cópia autenticada do contrato de comodato com firma reconhecida em cartório de todas as assinaturas, caso a motocicleta 
não esteja em nome do motofretista. 
- cópia autenticada do recibo/transferência assinado e com firma reconhecida em cartório.. 

 
q Segunda via do Registro de Condutor ou do CRV/CRLV 

Anexar: 
- cópia da CNH; 
- cópia do Boletim de Ocorrência constando o extravio do Registro de Condutor e do CRV/CRLV, se for o caso. 
- cópia do formulário de comunicação de extravio do CRV/CRLV fornecido pelo DETRAN; 
- remuneração referente ao procedimento de emissão da 2ª via que será emitida na BHTRANS. 
 
 Informações Importantes:  
 
1) Transferência da motocicleta para categoria particular: 
 Este procedimento é realizado diretamente no DETRAN-MG sem a necessidade de comunicado da BHTRANS 
 
 2) Os serviços constantes neste formulário podem ser realizados de forma presencial na Av. Engenheiro Carlos Goulart, 
900, Buritis, mediante agendamento prévio através do link http://agendamentoeletronico.pbh.gov.br, selecionando a 
categoria BHTRANS e agendamento de serviço. 

        
 

 
Belo Horizonte, de de Assinatura do(a) requerente:   

 

 

 
Solicitação executada em: de de Responsável BHTRANS:   

PREENCHIMENTO DA BHTRANS - GECOP 


