
  

 

Rota de Santa Maria 
Av. Independência, 3284    Renascença    CEP 96.816-250    Santa Cruz do Sul   RS   Brasil    55 51 3740-1100 

AVISO – CADASTRAMENTO DE VEÍCULOS ISENTOS 

Conforme procedimento previsto na Resolução SELT n.º 04/2021, publicada no DOE em 30/08/21: 

https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=588788 os veiculos oficiais com direito a isenção 

devem ser previamente cadastrados junto a Concessionária e para isso, deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

Para isenção de veículos OFICIAIS: 

• Ofício de solicitação, em papel timbrado, com identificação do Ente, nome do responsável pela 

gestão de frota, endereço de correspondência, e-mail e telefone de contato;  

• Cópia(s) legível(is) do(s) Certificado(s) de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV); 

• Caso o veículo já tenha dispositivo (TAG) cadastrado, informar: Empresa Operadora de Sistemas 

Automáticos e número serial do(s) mesmo(s); 

• Em caso de Autarquia e Fundação Pública, cópia da norma que a instituiu e da certidão de registro 

civil, quando se tratar de fundação pública de direito privado. 

 

Para isenção de veículos LOCADOS: 

• Ofício de solicitação, em papel timbrado, com identificação do Ente, nome do responsável pela 

gestão de frota, endereço de correspondência, e-mail e telefone de contato;  

• Cópia do(s) contrato(s) de locação e todos os termos aditivos (caso houver); 

• Dados do(s) veículo(s): Fabricante, modelo, ano de fabricação, cor predominante, placa e 

definição do contrato, ao qual o veículo pertencente. 

• Caso o veículo já tenha dispositivo (TAG) cadastrado, informar: Empresa Operadora de Sistemas 

Automáticos e número serial do(s) mesmo(s); 

• Cópia(s) legível(is) do(s) Certificado(s) de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV); 

• Em caso de Autarquia e Fundação Pública, cópia da norma que a instituiu, e da certidão de 

registro civil, quando se tratar de fundação pública de direito privado. 

Formas de envio: 

• Através do e-mail: isentos@rotadesantamaria.com.br; 

• Presencialmente na sede da Concessionária: Av. Independência, 3284 - Renascença - CEP 96.816-

250 Santa Cruz do Sul – RS; 

• Por correio (com AR). 

Maiores informações no site da Concessionária: https://www.rotadesantamaria.com.br/comunicados-de-imprensa ou por meio do 

telefone (51) 3740-1100. O atendimento telefônico e presencial da Concessionária funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 

17h00min, exceto feriados. 
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