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SERVIÇO 1 REGISTRO/ EMPLACAMENTO

I - OBJETIVO
 - Registrar o veículo, através do cadastramento no Registro Nacional de Veículos Auto-
mo- tores(RENAVAM) e no Sistema Local do DETRAN-MA,, fazendo-o constar nas duas 
ba- ses de dados: Base de Índice Nacional � BIN e base local do estado do Maranhão;  
expedir o CRV/CRLV do exercício e efetuar o emplacamento (Resolução 512/2012, do 
CONTRAN e Art. 120 do CTB).

II - DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
 - Nota Fiscal/DANFE de aquisição do veículo e Termo de Constatação.

Pessoa Física 

RG/CPF ou CNH.

Pessoa Jurídica
 - CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
 - RG/CPF ou CNH do titular ou sócio-diretor da empresa.
 -
 -
 - Se sociedade anônima, Ata de Constituição, Estatuto Social, Ata da Assembleia Geral e 
Ata de posse da última Diretoria eleita.

III - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO VEÍCULO
VEÍCULO COM GRAVAME

 - -
mento Mercantil e Penhor.

VEÍCULO DE ALUGUEL (táxi, mototáxi, carga, escolar, turismo, ônibus, micro--ô-
nibus, van e caminhão)

- Autorização do Poder Público concedente (Prefeituras, SMTT, MOB, DNIT e EMBRATUR).
- Para os veículos da Circunscrição de São Luis, o controle de veículos de categoria aluguel 

é feito pelo DETRAN-MA/Sede. Para os demais municípios, o controle/autorização é de 
responsabilidade da CIRETRAN a qual o município está vinculado. O reconhecimento de 
Firma da assinatura do Alvará/Autorização poderá ser por semelhança.

- Fica desobrigado a autorização prévia da Diretoria Operacional para os veículos tipo ca-
minhão, reboque e semirreboque.

VEÍCULO ESCOLAR
- O DETRAN-MA e suas Ciretrans realizarão inspeções semestrais (Portaria 1.117/2015-DE-

TRAN-MA), para validação do veículo.
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EXIGIBILIDADE (Art. 136 do CTB)
 - Registro como veículo de passageiro.
 - Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, à meia altura, em toda 
a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com a inscrição ESCOLAR, em 
preto.

 - Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo).
 - Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior 
dianteira e lanternas de luz vermelha, dispostas na extremidade superior da parte traseira.

 - Cintos de segurança em número igual à lotação.
 - Autorização do Poder Público concedente.
 - Acessibilidade.

VEÍCULO DE APRENDIZAGEM
 - Contrato Social da Empresa (CFC).
 - Autorização de credenciamento (AC/CFC), emitida pela Controladoria do DETRAN-MA.
 - Nos casos de veículos com serviços iniciados em CIRETRANS, deverá ser informado na 
primeira vistoria a alteração de característica, bem como o Chefe da CIRETRAN deverá 
expedir autorização para que o veículo se desloque até a sede do DETRAN-MA para a 
conclusão do serviço.

 - Devido à alteração de característica, deverão ser feitas duas vistorias: a primeira para 
procedimentos de solicitação da caracterização, isto é, faixa/logomarca e comando-du-
plo(CSV). Na segunda vistoria, o veículo deverá apresentar-se já caracterizado e com o 

EXIGIBILIDADE (Art. 154 do CTB)
 -
meia altura,, com inscrição AUTOESCOLA na cor preta.

 - A documentação para a categoria aprendizagem deverá ser entregue pelo representante 
do CFC, para que o mesmo providencie seu registro, bem como a formação do processo 
antes da vistoria.

 -
ciência física, poderá solicitar o credenciamento de um veículo particular, indicado pelo 
candidato e devidamente licenciado, para que nele possam ser ministradas as aulas prá- 
ticas e ser realizado o exame prático de direção veicular (Art. 52, parágrafo 1º da Portaria 
1201/2015-DETRAN-MA).

 - Os veículos de aprendizagem, obrigatoriamente, deverão ser vistoriados anualmente, 
conforme tabela elaborada pela Controladoria.

REGISTRO DE TÁXI
 - -
lhança).

 - Autorização/Controle da Diretoria Operacional do DETRAN-MA para os veículos da Cir- 
cunscrição de São Luís. Para os demais Municípios, a autorização/controle é feita pela 
CIRETRAN correspondente.
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VEÍCULO OFICIAL
 - São veículos de representação apenas os de uso do Governador, Vice-Governador, Pre- 
sidentes da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, Presidente do Tribunal de 
Justiça, Procurador-Geral da Justiça, Prefeitos, Secretários de Estado e Secretários Mu-
nicipais (Art. 115 do CTB e Resolução CONTRAN nº 32/98).

 - A tarjeta deve ser de acordo com o Poder proprietário do veículo: União (BRASIL), Estado 
(MARANHÃO) e Município (NOME DO MUNICÍPIO).

 - Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão 
-

trito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes com indicação expressa, por 
pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o ve-
ículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no Art. 
116 do CTB. 

 - Veículos usados em serviço reservado de caráter policial poderão usar placas particula-
res ou especiais. (Art. 120, parágrafo 1º do CTB).

 - Deve ser apresentado a 2ª via da Nota Fiscal/DANFE ou cópia da 1ª via, autenticada pela 
SEFAZ-MA.

 - A representação do veículo perante o DETRAN/CIRETRAN será feita através de autoriza- 
ção, assinada pelo representante legal do órgão proprietário do veículo.

 - Não será cobrada, para efeito de Registro/Emplacamento, nenhuma taxa de serviço para 

 - Será objeto de cobrança o Seguro Obrigatório (DPVAT) proporcional quando do Registro/ 
Emplacamento.

VEÍCULO PARA DEFICIENTE FÍSICO
 -
cido pela Junta Médica do Estado do Maranhão.

 - -
tante na Nota Fiscal.

 - O veículo adquirido por portadores de necessidades especiais só poderá ser isento de 

médico. Deverá, também, ter a anotação do CRV/CRLV do período de isenção tributária.

VEÍCULO DE CARGA - RNTRC
 - Comprovante do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de cargas (RNTRC), 
fornecido pela ANTT, dentro do prazo de validade. É exigível somente para licenciamento 
anual (Portaria 11/2006-DENATRAN).

VEÍCULO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA
 - Ata da última Assembleia Geral que elegeu a Diretoria em exercício.
 - Ata de posse da Diretoria eleita.
 - Estatuto Social da Entidade.
 - Cópia de documentos pessoais dos titular da entidade.

REGISTRO DE QUADRICICLO
 - -
quação ao Trânsito � Código de marca/modelo.
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 - Veículos fabricados após 15/12/2015 deverão estar com pré-cadastro na BIN. Os qua-
driciclos com pré-cadastro deverão realizar vistoria para comprovação de requisitos de 
segurança, constantes na Resolução 573/2015. Não admite-se Termo de Constatação.

 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: DANFE/Nota Fiscal, RG/CPF ou CNH e/ou Con-
trato de Financiamento, se for o caso.

REGISTRO DE CICLOMOTOR E CICLO-ELÉTRICO:
 - Para veículos fabricados antes de 31/07/2015, o cadastro total será feito pelo DETRAN/

 - Para veículos fabricados a partir de 31/07/2015, será exigido o pré-cadastro na BIN.
 - Resoluções 555/2015 e 582/2016 - CONTRAN.
 - Observação: O número de motor desses veículos deverá estar de acordo com a Resolu-
ção 282/2008-CONTRAN.

REGISTRO DE CICLOMOTORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MOTO LE-
GAL 
 - Lei 10.283/2015 e Portaria DETRAN 772/2015.
 - DANFE/Nota Fiscal de aquisição do veículo, com valor venal ate R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).

 - DANFE/Nota Fiscal de aquisição do capacete (em nome do proprietário).
 - Termo de Constatação/Vistoria.
 - CNH categoria A ou AB (em nome do proprietário)
 - As demais condicionantes do Programa serão processadas de forma automática pelo 
Sistema/DETRAN-MA durante o registro.

VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA DE REPARTIÇÕES CONSULARES 
DE CARREIRA OU ORGANISMOS INTERNACIONAIS ACREDITADOS JUNTO AO GO- 
VERNO BRASILEIRO
 - Autorização expedida pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, na Base de 
Índice Nacional-BIN.

ÔNIBUS E CAMINHÃO
 - Nota Fiscal/DANFE do chassi e da carroceria. Se o veículo for encarroçado pelo fabri-

cante, deverá ser apresentada somente uma Nota Fiscal/DANFE. Quando o fabricante 
da carroceria é o mesmo do chassi, não precisa de Nota Fiscal/DANFE da carroceria.

 - Quando a espécie/tipo for carga/caminhão, o tipo da carroceria e alteração para veículo 

devendo ainda apresentar o CSV.

REGISTRO DE PROTÓTIPO (fabricação artesanal)
 - Regido pela Resolução 63/98 CONTRAN.

IV - ORIENTAÇÕES
 - Se a 1ª via da Nota Fiscal for extraviada, deverá ser apresentada a cópia autenticada/
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 - Acatar errata de DANFE/Nota Fiscal para correção de informações equivocadas pela 
concessionária.

 - Os erros no pré-cadastro (BIN) serão corrigidos pelo fabricante, através de contato com 
a concessionária onde o veículo foi adquirido. A correção deverá ser feita antes do re-
gistro.

 -
do período de isenção tributária.

 - A série da placa é atribuída ao veículo de forma automática pelo sistema. Havendo 
interesse do proprietário em uma placa especial, ele poderá escolher, dentre as alfas 
disponíveis da série que está sendo disponibilizada pelo sistema, os algarismos que 
compõem os caracteres da placa. Este serviço só poderá ser utilizado antes do registro/
emplacamento, no ato do Registro. 

 - Para o registro de caminhão, caminhonete, ônibus, microônibus que constar a infor-
mação de carroceria incompleta ou a ausência do tipo da carroçaria no pré-cadastro 
(RENAVAM/BIN), o processo deverá ser interrompido e a documentação devolvida ao 
interessado, que deverá providenciar junto ao vendedor/encarroçador o cadastro ou 
correção na BIN.

 - Todo veículo (zero km), nacional ou importado, deverá estar obrigatoriamente cadas-
trado na BIN (Base de Índice Nacional), para efetivação do Registro/Licenciamento na 
esfera dos órgãos de trânsito integrados ao Sistema RENAVAM, com exceção das em-
pilhadeiras e dos veículos utilizados exclusivamente em competições esportivas e das 
viaturas militares operacionais das Forças Armadas.

 - Veículos com Nota Fiscal expedida a Empresas Promotoras de Eventos (bingos, sor- 
teios, loterias etc.) deverão inicialmente ser registrados em nome das empresas, com 
endereço no estado do Maranhão, para, posteriormente, serem transferidos aos con-
templados.

 - Antes do Registro/Licenciamento, o veículo novo que portar a Nota Fiscal/DANFE po- 
derá transitar sem �Autorização Especial� do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora 
ou Concessionário ao Órgão de Trânsito ou quando o município de expedição da Nota 
Fiscal/DANFE for diferente da residência do proprietário. Para veículos que necessita-
rem de encarroçamento (caminhão, caminhonete, ônibus e micro-ônibus) será expedida 
�Autorização Especial� para deslocamento previsto na Autorização (Resolução CON-

à penalidade constante do Art. 230, inciso V, do CTB.
 - O pré-cadastro de veículo zero km, importado por importador independente (pessoa 

física ou jurídica), para uso próprio, deverá ser feito através da Receita Federal.
 - Para registro de veículo zero km, não será necessária vistoria no DETRAN/CIRETRANS/

Postos. 
 - Apresentar somente o Termo de Constatação expedido pela concessionária. A obriga-

toriedade de vistoria no DETRAN/CIRETRANS/Postos será exclusiva para quadriciclos.
 - Somente serão registrados, licenciados e emplacados com motor alimentado a óleo die-

sel os veículos autorizados conforme a Portaria nº 23, de 06/06/94, baixada pelo extinto 
Departamento Nacional de Combustíveis � DNC, do Ministério de Minas e Energia.

 - -
gistro de Veículo, somente o CRLV vigente.

 - Quando do registro de veículo zero quilometro o proprietário/procurador que informar  
Município diferente do constante no DANFE/Nota Fiscal deverá comprovar o domicílio, 
através de apresentação de cópia de comprovante de endereço atualizado (recebido via 
postal). Não será cobrada a taxa de mudança de Município.


