
 

  
 

 

  

 

 

 

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de 
Novembro. 
Fone: (92) 3642-3355 
Manaus-AM-CEP 69050-030 
 

Ao 
DETRAN-AM 
  

 

Eu,___________________________________________________________________, 

Documento de Identidade nº _________________, órgão expedidor _____________ e 

CPF/CNPJ nº ________________________________, residente a rua 

________________________________________________________________________

nº ____________, bairro _________________________________________, telefone 

para contato ___________________,  requer do Departamento Estadual de Trânsito do 

Amazonas autorização para realizar ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DO 

VEÍCULO, de PLACA_________________, RENAVAM ___________________, CHASSI 

_____________________, COR __________________, MARCA ___________________, 

ANO DE FABRICAÇÃO: _____________. 

Alteração pretendida:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Manaus, _______ de _____________________ de _______ 

 
 
 
______________________________________________ 
                         Assinatura do proprietário 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

  

 

 

 

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de 
Novembro. 
Fone: (92) 3642-3355 
Manaus-AM-CEP 69050-030 
 

 
 
 
1º Passo: Após o preenchimento deste requerimento, protocolar o mesmo no 
Protocolo Administrativo deste DETRAN-AM com as seguintes cópias: 
 Se pessoa física: Documento de Identidade, CPF, Comprovante de Residência emitido nos últimos 03 meses. 

Comprovantes aceitos: Conta da Águas de Manaus, Amazonas Energia, Conta de Telefone Fixo, Carnê do IPTU, Fatura 

de Cartão de Crédito e Telefone Móvel (as duas últimas somente no nome do proprietário do veículo). 

 Se pessoa jurídica: cópia do CNPJ, Contrato Social (alterações se houver), e documento de identidade do sócio com 

poderes de administração; 

 Caso o requerente não seja o proprietário, procuração deve obedecer os requisitos legais dispostos na Portaria 

5046/2018-DETRAN/AM/DP/AJUR (disponível no site do Detran/AM), e documento de identidade do procurador; 

 CRV; 

 Fotos para os casos de modificação de motos; 

 Nota Fiscal do motor, em caso de mudança de combustível; 

 Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) autenticado, ou Termo de Responsabilidade do proprietário, 

com assinatura reconhecida em cartório por autentica ou verdadeira (se a modificação for mudança de carroceria e a 

mesma foi fabricada antes de 07/05/2002); 

 Nota Fiscal e Certificado de Garantia do 3º eixo (no caso de inclusão); 

 Cópia da Nota Fiscal do tanque (no caso de suplementação);   

 Se a alteração for blindagem do veículo, anexar autorização original do exército; 

 

2º Passo: Retornar após 5 dias úteis na recepção da Gerência de Veículos para 
recebimento de autorização para realizar CSV.  
 CSV, original expedido pelas Instituições Técnicas Licenciadas. 

 Laudo de Vistoria de Veículo original realizada em uma das Empresas Credenciadas de Vistoria. 

 
OBS: Somente serão autorizadas modificações previstas na legislação vigente. 


