
 

 TERMO DE ADESÃO 

AUTORIZATÁRIO ESCOLAR 

PESSOA FÍSICA 
Solicito ao Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, o credenciamento como Autorizatário Escolar Pessoa 

Física conforme disposto na portaria DPR n.º 065/2011 e legislação vigente. 

DADOS DO(A) SOLICITANTE 
NOME DO CONDUTOR TITULAR SEXO 

                    MASC                                 FEM 

ENDEREÇO (RUA, AV) 
 

  

N.º COMPLEMENTO 

BAIRRO CEP CIDADE 

CI CPF 

TELEFONES E-MAIL 

                                                                      DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

• Este formulário de solicitação devidamente preenchido, assinado e datado; 

• Remuneração referente ao credenciamento que será emitida na BHTRANS; 
• Carteira de identidade e C.P.F.; 
• Carteira nacional de habilitação categoria D ou E, explicitando exerce atividade remunerada e a habilitação para conduzir escolares; 
• Quitação militar – Certificado de Reservista; 
• Quitação eleitoral – Certidão emitida pelo TRE via Web ou em Cartório Eleitoral; 
• Comprovante de inscrição no INSS como motorista de transporte escolar, ou motorista de ônibus urbano, ou motorista de furgão - veículo similar.   

• Certificado de aprovação em curso de preparação para operador de transporte público, administrado por entidade reconhecida e com conteúdo curricular 
aprovado pela BHTRANS; 

• Declaração de domicílio e residência de próprio punho ou comprovante de endereço; 
• Certidão prontuário do DETRAN comprovando não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 

últimos 12 (doze) meses; 

• Certidões negativas de distribuição de feitos criminais dentro do prazo de validade, emitidas pelos seguintes órgãos: Justiça Federal, Justiça Estadual da Comarca 
de Belo Horizonte e Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte; Quando não residente ou não domiciliado em Belo Horizonte deverá apresentar, além das 

certidões de Belo Horizonte, a Certidão Negativa de Feitos Criminais emitida pela Justiça Estadual da Comarca na qual é domiciliado ou residente e, se houver, 

do Juizado Especial Criminal da mesma comarca. 

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

Belo Horizonte,        de                             de              Assinatura do(a) solicitante:   ____ 

 SITUAÇÃO  

 

                                                                APROVADO                                                                                            REPROVADO 

 
Belo Horizonte,                     de                             de                     Assinatura e matrícula do representante da BHTRANS:  _____ 

 
Assinatura e matrícula do Gerente da BHTRANS:  ____ 

 
 Motivo da reprovação:___________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Em anexo documento de ciência do indeferimento. 
 

 Assinatura e matrícula do representante da BHTRANS:   ____ 

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO  
Declaro ter ciência inequívoca que a Autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário, precário e se rege pelo Regulamento do Serviço Público de 
Transporte Escolar do município de Belo Horizonte e me comprometo a respeitar e cumprir todas as normas pertinentes. 

Declaro ainda, sob pena de revogação da Autorização e nos termos do Regulamento do Serviço de Transporte Escolar, que comprometo-me a prestar serviços de transporte 

de cunho social gratuitamente, quando devidamente convocado, aos sábados, domingos, feriados, fora do horário regular do Transporte Escolar, dentro do município de 
Belo Horizonte e com carga horária máxima de 16 (dezesseis) horas semestrais. Tenho ciência inequívoca que a prestação do serviço de transporte de cunho 

social é semestral, gratuito e que todos os ônus do transporte de cunho social são de minha responsabilidade e em caso de descumprimento das determinações da 

BHTRANS estarei sujeito às penalidades previstas no Regulamento do Serviço de Transporte Escolar. 
 
Belo Horizonte,         de                             de              Assinatura do(a) Autorizatário(a):   ____ 

 TERMO DE ADESÃO  
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por seu Presidente, outorga à requerente autorização para a prestação de 
Serviço Público de Transporte Escolar no município de Belo Horizonte e registra com o número                                   . 

Belo Horizonte,                 de                                de                     Assinatura do Presidente:    ____ 

Portaria BHTRANS                                                                        Publicada no DOM em                /                  /    


