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 EMDEC / Transporte Escolar 

AUTÔNOMO 
INSCRIÇÃO  /  REINSCRIÇÃO  PARA  CADASTRO  DE 

AUXILIAR 
 

 DESCRIÇÃO: 
-Procedimento que permite ao Transportador Ativo e ao Interessado em se Cadastrar – Autônomo cadastrar 

condutor auxiliar para efetuar o transporte de escolares com o veículo do proprietário já cadastrado. 

 

DOCUMENTOS PARA PRIMEIRA ETAPA – Formulário nº01 

DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO 

Requerimento dirigido ao presidente da EMDEC assinado pelo transportador titular do 

COTAC Escolar e pelo condutor auxiliar. Original 

Carteira Nacional de Habilitação letra "D" ou superior, com as inscrições “Exerce 

atividade remunerada” e “Transporte escolar”. 
Cópia Comum 

Cédula de Identidade – RG. Cópia comum 

01 (uma) foto 3X4 colorida e datada, cuja data não seja superior a 3 anos. Original 

Atestado de Antecedentes Criminais emitido pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de São Paulo. 
Cópia Autenticada 

Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal da Comarca de Campinas, 

relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, conforme 

artigo 329 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro. (Caso na certidão prevista no inciso 

anterior deste artigo conste qualquer ação judicial distribuída, deverá ser apresentada 

cópia autenticada da Certidão de Objeto e Pé de cada ação apontada na certidão) 

Cópia Autenticada 

Atestado de saúde física e mental, comprovando a aptidão para o trabalho de condutor 

de transporte escolar. 
Original 

Atestado de exame psicotécnico, comprovando a aptidão para conduzir veículo de 

transporte escolar.  
Original 

Certidão de Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.  Cópia Autenticada 

Certidão Negativa de Débitos municipais, referente ao Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza – ISSQN, dentro da validade. 
Cópia Autenticada 

Comprovante de inscrição como contribuinte autônomo junto ao Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS. 
Cópia Comum 

Comprovante de residência datado de, no máximo, 90 dias. Cópia comum 

Declaração assinada de não ocupação de emprego, cargo ou função pública, conforme 

modelo disponível no endereço eletrônico www.emdec.com.br. 
Original 

Comprovante de inscrição como contribuinte do ISSQN (DIC para homologação ou 

homologada) no município de Campinas na atividade pertinente. Cópia Comum 

 

 COMO PROCEDER: 

- Toda a documentação especificada no Formulário nº 01 deverá ser apresentada, na ordem acima, para 

análise na EMDEC. 

OBS: 1-)  Não serão aceitos os documentos que estiverem ilegíveis ou com a validade vencida. 

          2-) Prazo para análise da documentação do Formulário nº 01: Quatro dias úteis. 

 

 ENCAMINHAMENTOS DA PRIMEIRA ETAPA: 

- Após a entrega de toda a documentação correta, o Departamento de Transporte de Interesse Público – DTI a 

analisa e dá os seguintes encaminhamentos: 

 Cadastramento dos dados do requerente e do veículo no sistema interno, gerando o número do COTAC; 

 

- Prazo para análise da documentação do Formulário nº 02: Quatro dias úteis. 

 

 VALIDADE DO PROCESSO: 

http://www.emdec.com.br/
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  - O processo terá validade máxima de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a partir da data da protocolização. 

Caso este não esteja concluído findado este prazo, ele será arquivado e a solicitação do requerente será 

indeferida. Somente será permitida nova regularização nos períodos determinados pela EMDEC. 

 


