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Serviço oferecido Requisitos
 Documentos 
necessários

Etapas para 
processamento

Forma de 
prestação do 

serviço

Prazo para 
a prestação 
do serviço

Forma de 
comunicação com 

o solicitante do 
serviço

Horario e 
dias uteis

Locais e formas 
de acesso

Informações 
sobre infrações 

de trânsito.

Ter sido 
autuado no 
município.

Documento 
do veículo.

Entrega do 
documento 
na recepção 
e retirada na 
recepção ou 
por e-mal.

Emissão de 
segunda via de 

boletos.

Conforme 
demanda.

Através dos 
tefelones 11-

4656-2487 11-
4657-2500 e 

presencialmente.

De 
segunda à 
sexta das 
8:00 às 
17:00.

Prédio público 
situado na 

rua Vereador 
Roberto de 

Almeida 
Machado 
nº93, Vila 

Nova - Santa 
Isabel.

Recebimento 
de Indicação 
de Condutor 

Infrator.

Notificação 
de 

Autuação 
dentro do 

prazo legal.

Cópia 
reprográfica 
da CNH do 
condutor 

infrator e do 
proprietário 
do veículo.

Entrega do 
formulário na 

recepção.

Transferência 
eletrônica da 

infração para o 
real infrator.

Conforme 
o prazo 

estipulado 
na 

Notificação.

Através dos 
tefelones 11-4656-

2487 e 11-4657-
2500, e-mail: 

diretoriatransito@
santaisabel.
sp.gov.br e 

presencialmente.

De 
segunda à 
sexta das 
8:00 às 
17:00.

Prédio público 
situado na 

rua Vereador 
Roberto de 

Almeida 
Machado 
nº93, Vila 

Nova - Santa 
Isabel.

Recebimento 
de recursos 

de infração de 
Trânsito

(Defesa Prévia e 
Jari).

Infrações do 
município.

Cópia 
reprográfica 

da CNH, 
CRLV e 

requerimento 
(fornecido 

pela 
Secretaria).

Entrega do 
recurso na 
recepção.

Julgamento 
das defesas 

e emissão via 
Correios dos 
resultados.

Conforme 
o prazo 

estipulado 
na 

Notificação.

Através dos 
tefelones 11-4656-

2487 e 11-4657-
2500, e-mail: 

diretoriatransito@
santaisabel.
sp.gov.br e 

presencialmente.

De 
segunda à 
sexta das 
8:00 às 
17:00.

Prédio público 
situado na 

rua Vereador 
Roberto de 

Almeida 
Machado 
nº93, Vila 

Nova - Santa 
Isabel.

Confecção de 
Cartões de 

Estacionamento 
- Idoso.

Possuir 60 
anos ou 

mais.

Cópia 
reprográfica 

do RG ou 
CNH e 

comprovante 
de residência 
do solicitante.

Entrega dos 
documentos 
na recepção.

Confecção do 
cartão em papel 

canson A4.  

De 2 à 3 
dias úteis.

Através dos 
tefelones 11-
4656-2487 e 

11-4657-2500 e 
presencialmente.

De 
segunda à 
sexta das 
8:00 às 
17:00.

Prédio público 
situado na 

rua Vereador 
Roberto de 

Almeida 
Machado 
nº93, Vila 

Nova - Santa 
Isabel.
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Confecção de 
Cartões de 

Estacionamento - 
Especial.

Possuir 
doença/ 

deficiência 
debilitante.

Cópia 
reprográfica do 
RG ou CNH, do 
comprovante 

de residência e 
laudo médico 
que conste o 

CID da doença/
deficiência do 

solicitante.

Entrega dos 
documentos na 

recepção.

Confecção do 
cartão em papel 

canson A4.

De 2 à 3 dias 
úteis.

Através dos 
tefelones 11-4656-

2487 e 11-4657-
2500 e presencial-

mente.

De segunda 
à sexta das 

8:00 às 
17:00.

Prédio público 
situado na 

rua Vereador 
Roberto de 

Almeida 
Machado nº93, 

Vila Nova - 
Santa Isabel.

Solicitação de 
fechamento de 
ruas para obras, 
manifestações 

populares e 
eventos.

Evento 
que tenha 
prazo hábil 
para a sua 

organização.

Ofício que 
contenha todas 
as informações 

referentes 
ao evento 

assinada em 
duas vias pelo 

solicitante.

Entrega dos 
documentos na 

recepção.

Acompanhamen-
to dos Agentes 
de Trânsito com 
os equipamen-

tos de segurança 
necessários.

Solicitação 
com no míni-
mo 2 dias de 
antecedên-

cia.

Através dos 
tefelones 11-4656-

2487 e 11-4657-
2500 e presencial-

mente.

De segunda 
à sexta das 

8:00 às 
17:00.

Prédio público 
situado na 

rua Vereador 
Roberto de 

Almeida 
Machado nº93, 

Vila Nova - 
Santa Isabel.

Solicitação de 
apoio de Agentes 
de Fiscalização 

de Trânsito à 
eventos diversos 

(procissões 
religiosas, 

cavalgadas, 
caminhadas, 
carreatas e 

festas). 

Evento 
que tenha 
prazo hábil 
para a sua 

organização.

Solicitação do 
requerente via 
Ofício assinado 
em duas vias.

Entrega dos 
documentos na 

recepção.

Acompanhamen-
to dos Agentes 
de Trânsito com 
os equipamen-

tos de segurança 
necessários.

Solicitação 
com no míni-
mo 2 dias de 
antecedên-

cia.

Através dos 
tefelones 11-4656-

2487 e 11-4657-
2500 e presencial-

mente.

De segunda 
à sexta das 

8:00 às 
17:00.

Prédio público 
situado na 

rua Vereador 
Roberto de 

Almeida 
Machado nº93, 

Vila Nova - 
Santa Isabel.

Solicitações 
relacionadas 
à mobilidade 

urbana 
(Solicitação 
de placas de 
sinalização, 

pintura de solo, 
instalação de 

lombadas, etc.).

As 
solicitações 

são recebidas 
via Ouvidoria 

Municipal 
através do 
telefone 
11-4656-

1000 ou via 
Protocolo 
Municipal.

Informações 
sobre o local a 
ser realizada a 

alteração.

Após 
solicitação 
aguardar 

vistoria do 
Diretor de 

Trânsito para 
realizar o 

procedimento 
solicitado.

Conforme 
solicitação do 

munícipe.

Conforme a 
demanda.

Via Ouvidoria Mu-
nicipal através do 
telefone 11-4656-

1000 ou via Proto-
colo Municipal.

De segunda 
à sexta das 

8:00 às 
17:00.

Prédio público 
situado na 

rua Vereador 
Roberto de 

Almeida 
Machado nº93, 

Vila Nova - 
Santa Isabel


