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SERVIÇO 19 VISTORIA

Resolução 05/98 - CONTRAN

I – FINALIDADE

 -
-

cas e se o veículo dispõe de todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legisla-
ção de trânsito e as condições de funcionamento destes.

II – TIPOS DE VISTORIA

Vistoria Lacrada

Realizada em veículo registrado na base do Maranhão, em trânsito em outra 
Unidade da Federação (UF) e utilizada somente para solicitação de 2ª via de 
CRV. 
Deve ser feita quando não for possível a vistoria do veículo pela UF de 
jurisdição com vistas a autorizar o SISCSV.
Pode ser realizada em qualquer CIRETRAN-MA,, independentemente do 
município de registro do veículo, com validade para qualquer serviço.
A informação da numeração de chassi e motor deverá ser decalcada e/ou 
fotografada.
A vistoria deverá ser encaminhada através de Ofício da autoridade competente 
onde o veículo foi vistoriado. O envelope deverá estar lacrado.
Deverá ser assinada pelo vistoriador e autoridade imediatamente superior. A 
validade será de 30 (trinta) dias.
A entrega será obrigatoriamente no setor de Vistoria.

Vistoria Especial

Quando o veículo não estiver em condições de tráfego para ser submetido à 
vistoria na sede do DETRAN/CIRETRAN/POSTOS ou quando o usuário, por 
comodidade, assim o desejar.
O Chefe da Divisão de Vistoria e Emplacamento/Chefe de CIRETRAN só 
permitirá a vistoria especial após analisar o pedido, o local e a documentação.
Quando da vistoria em via pública, o Vistoriador deverá sinalizar a via 
enquanto a vistoria estiver sendo realizada.
No caso de vistoria fora do município, deverá ser paga pelo usuário a diária do 
vistoriador.
Este serviço só será prestado no DETRAN/SEDE ou na sede do município 
onde houver CIRETRAN.
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TERMO DE CONSTATAÇÃO
Instrumento de vistoria utilizado somente por Concessionária para veículos 
novos (zero quilômetro),exceto registro de quadriciclos.
Utilizada para os seguintes casos:

I - Por concessionária para veículos novos zero quilômetro, através de despachante 
da concessionária (Portaria 504/2015).
II - Por usuário, quando o desejar.

LAUDO DE VISTORIA

vistoria (EFV), devido a bloqueios existentes.

Observação:
Veículos autuados com documentação recolhida (CRLV ou CNH) na Diretoria operacional 
obedecerão aos seguintes procedimentos:

I - Apresentar o CRV II - RGH/CPF ou CNH.

III - Cópia do auto de infração.

Concluída a vistoria, será entregue ao usuário/procurador, com vistas a sua apresentação 
no DETRAN/CIRETRAN para recebimento do documento recolhido.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

acrescentado manualmente, desde que colocado o código.


