PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO,
CIDADANIA E DEFESA CIVIL

REQUERIMENTO PARA MICROFILMAGEM DE MULTAS
ÓRGÃO DE TRÂNSITO LEME/SP - 6635
O SERVIÇO SÓ PODERÁ SER SOLICITADO CASO O ÓRGÃO AUTUADOR SEJA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE LEME/SP

Eu,

___________________________________________________________,

RG_____________________,

CPF________________________,

_____________________________________________________________,

portador
residente

nº______,

do
na

complemento

_______________________ , bairro _____________________, cidade_________________________,
CEP______________ venho por meio deste solicitar a Microfilmagem do Auto de Infração de nº
_______________ do veículo de Placas _____________ RENAVAM _______________.

Motivo da solicitação:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Telefone para contato:______________________

_____________________________, ________ de ____________ de 20____.

______________________________
(assinatura)

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- Requerimento – preenchido e assinado solicitando a microfilmagem de multas;
- Notificação da Multa – original ou cópia da notificação da multa do órgão municipal de trânsito de Leme/SP;
- Documento identificação – cópia de documento de identificação pessoal do proprietário do veículo ou condutor;
- CRLV – cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO,
CIDADANIA E DEFESA CIVIL

INFORMAÇÕES PARA REQUERER A MICROFILMAGEM DE MULTAS

MICROFILMAGEM DE MULTAS
É o processo pelo qual o interessado ou seu representante legal solicita a microfilmagem de uma multa
aplicada (uma microfilmagem para cada multa).
A microfilmagem é uma cópia fiel do documento original de multa, podendo até substituí-lo, servindo como
uma prova direta junto à defesa prévia ou recurso para a verificação de alguma divergência, por exemplo,
na forma, na marca do veículo, na placa, de erro de preenchimento e de rasura do agente de trânsito.
Este serviço é disponível apenas para multas municipais do órgão de trânsito do município de Leme/SP.
O serviço só poderá ser solicitado caso o órgão autuador seja o município de Leme/SP (6635).

ONDE SOLICITAR
- Núcleo de Trânsito (Rua Dr. Armando Sales de Oliveira, 925 – Centro – Leme/SP – CEP: 13610220)

QUEM SOLICITA
- Proprietário do veículo.
- Condutor do veículo
- Procurador.

PASSO A PASSO
1) Com o requerimento para microfilmagem preenchido e os documentos solicitados, compareça ao
setor de protocolo do Núcleo de Trânsito para protocolar o requerimento.
2) Para retirar a cópia da microfilmagem retorne no prazo informado na solicitação e dirija-se ao setor
de entrega de documentos onde o requerimento foi protocolado.
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