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CAMPO DESCRIÇÃO 
CPF_CONDUTOR Cadastro de Pessoa Física do 

condutor 
NOME_CONDUTOR Nome do condutor 
TIPO_CONDUTOR Identificador do tipo do condutor 

1: Motorista de transporte 
individual de utilidade 
pública 
2: Condutor provedor de carona 

GÊNERO MOTORISTA 1: se motorista é do gênero 
masculino 
2: se motorista é do gênero 
feminino 

CNH_CONDUTOR Carteira Nacional de Habilitação 
do condutor 

RESIDENCIA_CONDUTOR Indicar o código do Município 
(Tabela de Órgão e Municípios - 
TOM) de residência do condutor. 

O motorista possui Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria B ou superior que 
contenha a informação de que exerce 
atividade remunerada? 

Indicar: 
1: Sim 
2: Não 

O motorista comprovou ou atestou seu local 
de residência, na forma da Lei Federal nº 
7.115, de 29 de agosto de 1983? 

Indicar: 
1: Sim 
2: Não 

O motorista comprovou a inscrição na 
qualidade de contribuinte do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), na forma da 
legislação vigente? 

Indicar: 
1: Sim 
2: Não 

Foi comprovada a inexistência de 
antecedentes criminais do motorista? 

Indicar: 
1: Sim 
2: Não 

Foi comprovada a aprovação do motorista em 
curso de formação com conteúdo definido 
pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes – SMT 

Indicar: 
1: Sim 
2: Não 

O motorista comprometeu-se a prestar os 
serviços de transporte remunerado de 
passageiros de utilidade pública única e 
exclusivamente por meio de OTTC? 

Indicar: 
1: Sim 
2: Não 
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4.3.2 Veículos 

Cada registro de cadastro do veículo deve conter os campos: 

CAMPO DESCRIÇÃO 

PLACA_VEICULO Placa de identificação do veículo do 
condutor 

FABRICAÇÃO_VEICULO Ano de fabricação do veículo do 
condutor 

CRLV_VEICULO Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo do 
condutor (RENAVAM) 

ADAPTADO_VEICULO 1: se o veículo utilizado não é 
adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida 

2: se o veículo utilizado é 
adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida 

POLUENTE_VEICULO 1: se o veículo é movido por 
propulsão de matriz energética 
poluente 

2: se o veículo é híbrido ou movido 
por propulsão de matriz energética 
não poluente 

Foi comprovada a contratação de 
seguro de Acidentes Pessoais a 
Passageiros (APP) e do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (DPVAT)? 

Indicar: 

1: Sim 

2: Não 

CÓDIGO DO 
MUNICÍPIO_EMPLACAMENTO 

Indicar o código do Município (Tabela 
de Órgão e Municípios - TOM) de 
emplacamento do veículo. 

Foi comprovada a realização de 
inspeção veicular que atesta que o 
veículo está apto à prestação do serviço, 
atendendo os requisitos de segurança 
veicular, de limpeza e higiene? 

 

Indicar: 

1: Sim 

 2: Não 



5 
 

O veículo possui, no máximo, 8 (oito) 
anos de fabricação? 

Indicar: 

1: Sim 

 2: Não 

Foi disponibilizado ao motorista dístico 
identificador da OTTC com a orientação 
de que o mesmo seja afixado no 
veículo? 

Indicar: 

1: Sim 

 2: Não 

Foi apresentada declaração, firmada 
pelo proprietário, de autorização para 
utilização do veículo na exploração de 
atividade econômica privada de 
transporte individual remunerado de 
passageiros de utilidade pública, caso o 
condutor não seja o dono do veículo? 

Indicar: 

 1: Sim 

2: Não 

3. O condutor é o proprietário do 
veículo. 

4.4. Retorno 

4.4.1 CONDUAPP 

Cada registro do CONDUAPP do condutor deve conter os campos: 

CAMPO DESCRIÇÃO 

CPF_CONDUTOR Cadastro de Pessoa Física do 
condutor 

SITUAÇÃO CONDUAPP habilitado: “OK”  

CONDUAPP não habilitado: texto 
com descrição do motivo da não 
habilitação 

4.4.2 CSVAPP 

Cada registro do CSVAPP do veículo deve conter os campos: 

CAMPO DESCRIÇÃO 

PLACA_VEICULO Placa de identificação do 
veículo do condutor 

SITUAÇÃO CSVAPP habilitado: “OK”  

CSVAPP não habilitado: texto com 
descrição do motivo da não 
habilitação 
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4.4.3 ERROS 

Em caso de ocorrência de problemas no processamento dos dados da operadora 

será retornado os registros de ERROS que devem conter os campos: 

CAMPO DESCRIÇÃO 

ORIGEM Origem do erro encontrado: 

“VEICULO” 

“CONDUTOR” 

“CORRIDA” 

DESCRIÇÃO Texto descritivo do erro 

 

 


