PORTARIA N.º: 072/DETRAN/ASJUR/2014
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, por seu
Diretor, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 98 e 106 do CTB,
CONSIDERANDO o disposto nas regulamentações do CONTRAN e
DENATRAN, em especial, as Resoluções do CONTRAN nº 63/08,
292/08 e alterações, e nº 362/11, que dispõem sobre os requisitos para a
regularização de veículos modificados, fabricados artesanalmente ou
recuperados de sinistro, objetos de emissão do Certificado de
Segurança Veicular - CSV,
CONSIDERANDO que o cadastramento dos laudos de Certificado de
Segurança Veicular – CSV, realizados pelas Instituições Técnicas
Licenciadas - ITL's no sistema DETRANNET, é realizado de forma
manual pelas CIRETRANs/CITRANs;
CONSIDERANDO que para dar maior segurança e celeridade nos
processos de veículos, torna-se necessário informatizar o
cadastramento dos laudos de CSV;
CONSIDERANDO que por força do credenciamento das ITLs no
DENATRAN, bem como a sua homologação pelo INMETRO, estas
empresas são responsáveis pelo resultado e cadastramento de seus
laudos sistema no SISCSV do DENATRAN;
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar as Instituições Técnicas Licenciadas pelo
DENATRAN e homologadas pelo INMETRO, com sede no Estado de
Santa Catarina, a cadastrarem os seus laudos de Certificado de
Segurança Veicular – CSV, no sistema DETRANNET por meio
informatizado, nos casos de regularização de veículos modificados,
fabricados artesanalmente ou recuperados de sinistro.
§ 1º: Somente após o cadastramento do laudo no sistema
DETRANNET, poderá dar-se início ao processo pela
CIRETRAN/CITRAN;
§ 2º: O CSV emitido por ITL com sede fora do Estado de Santa
Catarina deverá ser cadastrado pelos supervisores das CITRETRANs e
CITRANs.
Art. 2º. Para receber a autorização, a ITL deverá apresentar
requerimento (com firma reconhecida por verdadeira) endereçado ao
setor de Credenciamento do DETRAN/SC (anexo único),
acompanhado dos seguintes documentos:
I . Contrato social ou última alteração contratual consolidada (cópia
autenticada);
II . Cartão do CNPJ atualizado;
III . Cópia da Portaria do DENATRAN com credenciamento vigente;
V . Procuração Pública (somente quando da habilitação de procurador
para cadastramento dos laudos).
Art. 3º. Concomitante ao pedido de autorização, a ITL deverá requerer
junto à Gerência de Informática do DETRAN/SC, a habilitação para
acesso ao Sistema DETRANNET, mediante a liberação dos
equipamentos de informática necessários ao cadastramento dos laudos
de Certificado de Segurança Veicular - CSV.

Parágrafo único. O requerimento à Gerência de Informática do
DETRAN/SC para a habilitação ao acesso ao DETRANNET seguirá as
exigências
e
requisitos
constantes
na
Portaria
nº
298/DETRAN/ASJUR/2013, no que se refere a sua área de atuação.
Art. 4º. O cadastramento dos laudos junto ao sistema DETRANNET,
poderá ser realizado pela ITL apenas durante o prazo de validade
destes;
Art. 5º. Somente poderá ser habilitado para o acesso e cadastramento
dos laudos, o representante legal da ITL ou procurador (procuração
pública) com poderes específicos para cadastramento de laudos no
Sistema DETRANET.
Art. 6º. O cadastro do laudo de CSV poderá ser sujeito à auditoria
pelo DETRAN/SC.
Art. 7º. O cadastramento informatizado no Sistema DETRANNET
não suprime a obrigatoriedade de emissão e entrega do laudo físico ao
proprietário do veículo.
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Florianópolis, 12 de fevereiro de 2014.
Vanderlei Olívio Rosso
Diretor Estadual de Trânsito
Publicado no DOE nº. 19.762 de 19 de fevereiro de 2014.

ANEXO ÚNICO
(Requerimento)
AO SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN/SC.
A
__________________________________________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
____________________, ITL
devidamente
credenciada
no
DENATRAN por meio da Portaria nº _______, para o Município de
____________________/SC,
estabelecida
na
______________________________________________
n.º____,
bairro
______________,
CEP
_______________,
telefone
( )_____________, e-mail __________________________, por seu
representante legal Sr.(a) ______________________, requer a Vossa
Senhoria, autorização para acesso e o cadastramento informatizado no
sistema DETRANNET, dos laudos CSV, anexando, para tanto, os
documentos abaixo relacionados.
Declaro que o acesso e o cadastramento dos laudos realizados no
Sistema DETRANNET serão realizados em consonância com as
determinações do DETRAN/SC e estarão sujeitos à fiscalização, bem
como que os documentos e/ou declarações apresentados são expressão
da verdade, sob pena de sofrer as sanções do crime de falsidade
ideológica, disposto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

________________(local), __/__/____.(data)
Nesses termos,
Pede deferimento.

_________________________________________
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Relação de documentos em anexo:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

10.

