DEPARTAMENTO DE RENDAS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRICAO MUNICIPAL
• Requerimento assinado;
• CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO (CLI) da JUCESP;
• Ficha de inscrição digitada em 1 via assinada (disponível no site: www.itu.sp.gov.br);
• Contrato Social;
• CNPJ;
• CORCESP (se for representação comercial ou qualquer representação);
• Procuração (se for terceiros a fazer a inscrição).
DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA ALTERAÇÃO CADASTRAL DE SÓCIOS,
RAZÃO SOCIAL, ATIVIDADE E ENDEREÇO:
• Requerimento assinado;
• CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO (CLI) da JUCESP;
• Ficha de inscrição digitada em 1 via assinada (disponível no site: www.itu.sp.gov.br);
• Alteração contratual;
• CNPJ;
• Procuração (se for terceiros a fazer a inscrição).
ATENCAO: Sempre especificar a alteração que será feita no campo 'OUTRAS INFORMAÇÕES' na
ficha de cadastro.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
• Requerimento;
• Ficha de cancelamento (As fichas do site devem ser digitadas e impressas em 2 vias);
• Xerox: R.G. / C.P.F.
• Devolução do alvará de licença original
IMPORTANTE: se for com data retroativa algum documento comprovando sua retroatividade:
• Pessoa física: Xérox da carteira de trabalho, foto e registro
• Pessoa jurídica: Xérox do C.N.P.J. baixado, DECA baixada ou distrato social.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO COMO
MOTORISTA AUTÔNOMO TRANSPORTE DE ESCOLAR:
• Requerimento assinado;
• Ficha de inscrição digitada e assinada em 1 via;
• Credencial ou Diploma de formação de curso de transporte de escolares para condutores;
• Certidão negativa de antecedentes criminais;
• Atestado médico que comprove estar o condutor em perfeitas condições físicas e mentais;
• Comprovante de residência;
• CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
Após retirar o Alvará de licença de autônomo, o requerente deverá apresentar no prazo de 30
(trinta) dias no departamento de Trânsito e Transportes, os seguintes documentos:
• Alvará de licença;
• Documento do veículo em nome de requerente na categoria “Aluguel”;
• Laudo de vistoria do veículo expedido pelo CIRETRAN e atendimento de todas as exigências
estabelecidas pelo DETRAN;
• Seguro DPVAT Grupo 03 em bilhete separado;
• Laudo semestral de alinhamento de rodas, fornecido por oficina especializada no ramo;
• Instalação de tacógrafo.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO COMO
MOTORISTA AUTÔNOMO TRANSPORTE DE CARGA
• Requerimento assinado;
• Ficha de inscrição digitada em 1 via assinada;
• Xerox
- R.G.;
- C.P.F.;
- Carteira de habilitação “D ou E”;
- Comprovante de endereço;
- Documento do veículo;
- Atestado de antecedentes criminais;
- Declaração dizendo onde o veículo ficará guardado.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO COMO AUTÔNOMO
• Requerimento assinado;
• Ficha de inscrição digitada em 1 via assinada;
• Xerox:
- R.G.
- C.P.F.
- Comprovante de endereço;
• Diploma ou carteirinha do conselho regional da atividade.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO COMO MOTORISTA AUTÔNOMO (TAXISTA):
• Requerimento assinado
• Ficha de inscrição digitada em 1 via assinada
-Xerox:
- R.G.
- C.P.F.
- Carteira de habilitação
- Comprovante de endereço
- Documento do veículo
- Atestado de antecedentes criminais
- Atestado de Saúde.

