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EMDEC / DP /GGT / DTI / Transporte Escolar 
 

AUTÔNOMO ENCERRAMENTO  DE  COTAC 
 

 DESCRIÇÃO: 

- Procedimento específico para aqueles que desejam cancelar o cadastro junto à EMDEC na modalidade 

Escolar; 

 

DOCUMENTOS PARA PRIMEIRA ETAPA – Formulário nº 01 

DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO 

Requerimento dirigido ao presidente da EMDEC solicitando cancelamento, com assinatura do 

transportador reconhecida em cartório. Original 

Autorização da EMDEC do último semestre em que esteve cadastrado, caso ainda esteja válida. Original 

Carteira de identificação do COTAC escolar para cancelamento, caso ainda esteja válida. Original 

Certificado de Registro de Licenciamento do veículo (CRLV) na categoria particular, CRLV em 

nome de terceiro ou Certificado de Registro de Veículo (CRV) deste comprovando a venda do 

veículo para terceiro. 

Cópia comum 

 

OBS: No caso da existência de Transportador Ativo/Inativo – Auxiliar, deverá ser apresentada a 

mesma documentação do autônomo, exceto os documentos relativos ao veículo. 
 

 COMO PROCEDER: 

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

análise na EMDEC. 

OBS: 1-) 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: 

 Cancelamento do COTAC no sistema interno; 

 Emissão de uma Declaração de Encerramento de COTAC para o requerente. 

 

 VALIDADE DO PROCESSO: 

- 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. 


