
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURMALINA

Serviços prestados à população: Secretaria Municipal de Viação e 
Transporte

Secretário: Osmano Lopes Machado

1. CADASTRAMENTO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS

Finalidade do serviço:  Solicitação para permissão de cadastramento 

de  veículo  de  transporte  coletivo  de  passageiros,  ou  para  fazer  a 

renovação anual do alvará ou outra alteração no alvará, como troca de 

veículo. Deverá ser solicitada via protocolo municipal ou via plataforma 

cidadão oferecida pela Prefeitura Municipal.

Requisitos Necessários: 

- Possuir empresa com CNPJ com cadastro de transporte coletivo de 

passageiros;

- Possuir veículo em nome da empresa ou com contrato de locação.

Documentos Necessários: 

- Cópia do documento com foto do proprietário da empresa e sócios;

- Cópia do contrato social da empresa;

- Cópia do comprovante de residência do proprietário da empresa;

- Cópia do documento do veículo atualizado;

- Cópia do contrato de locação do veículo, caso o mesmo não esteja 

registrado no nome da empresa ou sócio;

- Laudo de inspeção veicular.

Tempo de Atendimento: O atendimento é imediato. A solicitação será 

atendida dentro de 15 dias.

Horário de atendimento: 07h00 às 11h00 e 12h00 às 16h00.

Local: Pátio da Prefeitura

E-mail: transporte@turmalina.mg.gov.br

Telefone: (38) 3527-1273



2. CADASTRAMENTO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA

Finalidade do serviço: 

Solicitação para permissão de cadastramento de veículo de carga, ou 

para fazer a renovação anual do alvará ou outra alteração no alvará, 

como troca de veículo. Deverá ser solicitada via protocolo municipal ou 

via plataforma cidadão oferecida pela Prefeitura Municipal.

Requisitos necessários: 

-  Possui  Empresa  com  CNPJ  cadastro  de  transporte  coletivo  de 

passageiros;

- Possuir veículo em nome da empresa ou com contrato de locação.

Documentos Necessários: 

- Cópia do Documento com foto do proprietário da empresa e sócios;

- Cópia do contrato social da empresa;

- Cópia do comprovante de residência do proprietário da empresa;

- Cópia do documento do veículo atualizado;

- Cópia do contrato de locação do veículo, caso o mesmo não esteja registrado 

no nome da empresa ou sócio.

Tempo  de atendimento:  O  atendimento  é  imediato.

O atendimento é imediato. A solicitação será atendida dentro de 15 dias.

Horário de atendimento: 07h00 às 11h00 e 12h00 às 16h00.

Local: Pátio da Prefeitura

E-mail: transporte@turmalina.mg.gov.br

Telefone: (38) 3527-1273

3. CADASTRAMENTO DE MOTORISTA AUTÔNOMO - TÁXI

Finalidade do serviço: 

Solicitação para  permissão de cadastramento  de motorista  autônomo 

por táxi. Deverá ser solicitada via protocolo municipal ou via plataforma 

cidadão oferecida pela Prefeitura Municipal.

Requisitos necessários: 

-- Possuir CNH na categoria B;

- Ser maior de 21 anos de idade;



- Possuir curso preparatório para taxista;

- Ser  inscrito  no  cadastro  de  assegurado  do  INSS  como  motorista 

autônomo ou carteira de trabalho CTPS assinada pelo permissionário de 

táxi;

- Estar apto físico e mentalmente.

Documentos Necessários:

- Duas fotos 3x4;

- Cópia da CNH;

- Comprovante de residência;

- Cópia do Comprovante do Curso Preparatório para Taxista;

- Atestado de sanidade física e mental;

- Certidão negativa criminal.

Tempo  de  atendimento:  O  atendimento  é  imediato.

A carteirinha de motorista autônomo será emitida após toda a documentação 

ser apresentada e terá validade de 01 (um) ano.

Horário de atendimento: 07h00 às 11h00 e 12h00 às 16h00.

Local: Pátio da Prefeitura

E-mail: transporte@turmalina.mg.gov.br

Telefone: (38) 3527-1273


