P RE FEI TUR A M UNI CIPAL DE I G U AP E
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DEMUTRAN
Serviços prestados ao público:
 Protocolo de Recursos em 1ª e 2ª instâncias, conforme orientações
descritas nas notificações.
 Indicação de condutor infrator, conforme orientações descritas na
notificação.
 Conversão de penalidade de multa em advertência, conforme
previsto no art. 267 da Lei 9.503/97. Devendo o interessado anexar
ao requerimento, a cópia do documento de habilitação e a Certidão
de Pontos da CNH (disponível no site do Detran/SP ou
Departamento de Trânsito da Unidade da Federação da CNH).
 Cópia de Auto de Infração e Emissão de segundas vias de
notificações de autuações.
 Penalidades e resultados de processos (recursos em 1ª e 2ª
instâncias.
 Conversão de multa em advertência e indicação de condutor
 Emissão de cartão de estacionamento para vagas especiais (Idoso),
devendo o interessado juntar ao requerimento, cópia do documento
de habilitação ou de identidade. Prazo de 5 dias úteis para retirada.
 Emissão de cartão de estacionamento para vagas especiais
(Deficiente Físico). Devendo o interessado juntar ao requerimento,
cópia do documento de habilitação ou de identidade, laudo ou
atestado médico contendo a CID diagnosticada e comprovante de
residência. Prazo de 5 dias úteis para retirada.


Existe disponível no site da Prefeitura Municipal de Iguape, uma
ferramenta denominada “Trânsito Municipal”, onde é possível o
acesso através do número do Renavan do veículo, fazer a consulta
de multas, emissão de segundas vias de notificações e formulários
diversos (Indicação de Condutor, Defesa Prévia, Recursos em 1ª e 2
Instâncias e Conversão de Penalidade de Multa em Advertência).

Endereço: Av. Jânio Quadros, s/n°, Canto do Morro – (Antigo pedágio
Iguape/Ilha Comprida
Forma de Atendimento: Presencial

P RE FEI TUR A M UNI CIPAL DE I G U AP E
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Telefone: 3841-5753
E-mail: divtraninguape@yahoo.com.br
Responsável: Sergio Croco (Diretor do Departamento Municipal de Trânsito)

