
 
 

R EQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA 
 

Ao Diretor Presidente, 

 

Nome:    
 

CPF/CNPJ:  Fone/WhatsApp: ( )    

Linha:  E-mail:   
 

Veículo / Modelo:    Placa:    Ano:    
 

Primeira Autorização Provisória: SIM [  ] NÃO [  ] 

 

Solicito autorização provisória, com base na Resolução ARSAL 15/2016, uma vez que é de interesse público e 

execução de transporte intermunicipal de passageiros na linha que almejo. 

   
  Autorizo o recebimento de avisos, cobranças, multas e tarifas através dos contatos informados.   

 

Observações:    
 

 
 

Anexos: 
( ) Comprovante de endereço atualizado (3 meses); 

( ) CNH, na categoria à partir da categoria “D”, EAR e Transporte coletivo de passageiros; 

( ) Comprovação de experiência anterior em atividades de transportes de passageiros, mediante apresentação de 

declaração de experiência fornecida por pessoa jurídica de direito publica; 

( ) Certidão emitida pelo DETRAN, contendo nome, CPF, tempo de classificação na categoria; 

( ) Certidão de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV; 

( ) Contrato de aluguel de veículo, quando o mesmo não for o titular; 

( ) Vistoria do veículo; 

( ) Declaração de disponibilidade de local para guarda de veículo; 

( ) Declaração de que não exerce outra atividade remunerada; 

( ) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal; 

( ) Prova de regularidade no cadastro de Pessoa Física; 

( ) Certidão negativa emitida em favor do titular da pessoa física individual pelo juízo criminal do seu domicilio e da 

Comarca de Maceió, expedida pelas Justiça Estadual e da Justiça Federal na Seção Alagoas; 

( ) Certidões negativas de débito referente à fazenda Estadual e Municipal do domicílio; 

( ) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
( ) Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 

contribuições sociais; 

( ) Certidão de regularidade para com a Desenvolve – Agência de Fomento de Alagoas; 

 
* Todos os documentos deverão ser conferidos com o original ou autenticados. 

 

 

 
Maceió - Al,  de  de 20  . 

 

 

 
 

 
Assinatura do Requerente 
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