
 
 
 
 
 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO MOTOFRETE – PESSOA FÍSICA 
CONDUTOR 

 
Solicito ao Secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana do Município de Barbacena – MG -, o credenciamento 
como Motofretista – Pessoa Física – conforme disposto no Decreto n.º 7.576 e legislação vigente. 
 

DADOS DO (A) SOLICITANTE 

NOME SEXO: ____M           ____ F 

ENDEREÇO (RUA, AV) N.º COMPLEMENTO 

BAIRRO CEP CIDADE 

FONES E-MAIL 

CI. CPF: 

DADOS DO VEÍCULO 

PLACA  (SE HOUVER) MARCA MODELO 

CAPACIDADE (LUGARES) ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO 

DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 Cópia autenticada da CNH definitiva que comprove possuir habilitação, há 2 (dois) anos ou mais, na categoria “A”, 

registro de atividade remunerada e idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 

 Cópia do CPF, se este não constar da CNH; 

 Comprovação de aprovação em curso especializado obrigatório a profissionais em entrega de mercadorias através de 

cópia autenticada do certificado, ou cópia do prontuário do Detran/MG, ou da própria CNH; 

 Comprovante de endereço, atualizado; 

 Comprovante de propriedade, arrendamento ou comodato ou ainda, autorização formal para conduzir algum veículo dos 

tipos mencionados no art.1º Decreto n.° 7.576/14; 

  Certidões negativas de distribuição de feitos criminais, dentro do prazo de validade, emitida pelos seguintes órgãos: 

         a) Justiça Federal; 

         b) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena; 

         c) Juizado Especial de Barbacena; 

  Comprovante de inscrição no INSS ou PIS; 

  Comprovação através de Certidão emitida pelo órgão competente alusiva ao cometimento de infrações de trânsito 

durante os últimos 12 (doze) meses; 

  Comprovante de inscrição no cadastro do ISSQN da Prefeitura de Barbacena, na atividade de motociclista ou equivalente; 

 Atestado médico de sanidade física e mental comprobatória da capacidade para o exercício da função de motociclista; 



 
 
 
 
 
 

 02 (duas) fotografias coloridas tamanho 3x4 atualizadas. 

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

Barbacena, _____de ___________________de ______   Assinatura do(a) solicitante: ___________________________________ 

SITUAÇÃO 

 

APROVADO  REPROVADO   

 

 Barbacena, ______de ____________________de __________ 

 Assinatura do Secretário:  

______________________________________________________ 

 

Motivo da reprovação: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

ASSINATURAS 
 

Para uso do requerente 
Recebi a autorização em: 

 
 ___/___/______ 

 
________________________________________ 

REQUERENTE 

Para uso do servidor da SETRAM 
 

Barbacena ___/___/______ 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do secretário / Autoridade Municipal de Trânsito 

 

 

 

 

 


