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DESCRIÇÃO 
 
 Inscrição de motorista condutor autônomo para o transporte de passageiros na modalidade 

fretamento com direito à inscrição de 01 (um) veículo. 
 
 Para COTAC de autônomo não é permitida a contratação de motorista auxiliar. 

 
OBSERVAÇÕES 
 
 Inscrição: procedimento para aquele que jamais obteve o registro no Cadastro Municipal de 

Condutores de Transporte Coletivo (COTAC) Fretado junto a EMDEC S/A; 
 

 Reinscrição: procedimento para aquele que já obteve o registro de COTAC Fretado junto a 
EMDEC S/A e está solicitando o cadastro novamente. 

 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – Formulário nº01 

Requerimento dirigido ao Presidente da EMDEC S/A solicitando inscrição Modelo padrão preenchido 

Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” ou superior (CNH) Cópia simples 

Declaração de não ocupação de empregos ou funções públicas Modelo padrão preenchido 

Cédula de Identidade (RG) Cópia simples 

Declaração constando o local em que o veículo é guardado Modelo padrão preenchido 

CPF (não será necessário se o número estiver na CNH ou no RG) Cópia simples 

Comprovante de endereço Cópia simples 

Atestado Negativo de Antecedentes Criminais. Caso seja apresentada a 
versão da Internet, será necessário anexar o RG (cópia autenticada ou 
apresentação do original no momento) 

Original ou cópia autenticada 

Atestado Negativo de Antecedentes no Prontuário Geral Único Original ou cópia autenticada 

Atestado de exame psicotécnico Original ou cópia autenticada 

Atestado de saúde física e mental Original ou cópia autenticada 

Certidão Negativa de Débitos do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN) emitido no município no qual reside 

Original ou cópia autenticada 

Comprovante de inscrição no ISSQN no município no qual reside Original ou cópia autenticada 

Certificado de Registro de Veículo (CRV) comprovando a compra de um 
veículo pelo requerente, Certificado de Registro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) em nome do requerente ou nota fiscal em caso de 
veículo zero km com a numeração da reserva de placa. 

Cópia simples 

Comprovante de inscrição no INSS Cópia simples 

Um (01) Contrato de Prestação de Serviço de Transporte de Passageiros 
sob regime de fretamento devidamente assinado por ambas as partes ou 
documento assemelhado 

Original ou cópia simples 

Modelo padrão EMDEC S/A para elaboração de alvará para cada linha 
que será operada 

Modelo padrão preenchido 

Relação de passageiros com nome e RG (no caso de transporte de grupo 
autônomo de pessoas) 

Cópia simples 

Comprovante de experiência (Mínimo 02 (dois) anos de exercício na 
profissão). 
 

Original 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – Continuação do Formulário nº01 

Comprovante de conclusão do curso transporte de passageiros. Não 
será necessário apresentar este documento caso a informação já estiver 
contida na CNH. 

Cópia autenticada 

Comprovante de aprovação em vistoria emitido pela EMTU, ARTESP ou 
EMDEC-ESCOLAR contendo dados do veículo e data de validade, caso 
seja desejada a isenção da taxa e da vistoria 

Cópia comum 

 

OBS:  1-) Não serão aceitos os documentos 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; 
 Emissão de Declaração de Cadastro, Boleto Bancário (caso não seja situação de isenção de 

vistoria) e Comunicado (apresentando as orientações necessárias à segunda etapa do processo). 
 

VISTORIA EMDEC OU CARTÃO DE CADASTRO 
 

 O requerente poderá optar por realizar a vistoria com a EMDEC no valor de 61,054 UFICs (Unidade 

Fiscal de Campinas) recolhida em favor da EMDEC S/A na Sede Operacional, Casas Lotéricas, 

Agências da Caixa, Rede Bancária e Internet, conforme instruções no Boleto. 

 Veículos aprovados em vistoria da ARTESP, EMTU ou EMDEC na modalidade escolar estão 

dispensados da vistoria da EMDEC na modalidade fretamento. Neste caso, será emitido o Cartão 

de Cadastro mediante a apresentação de comprovante de aprovação de vistoria por um destes 

órgãos citados. 

 
ENCAMINHAMENTOS DA SEGUNDA ETAPA 
 

 A segunda etapa se dará apenas se a vistoria com a EMDEC for solicitada e consiste-se na 
apresentação de documentos necessários para liberação do Alvará. Após esta vistoria, será 
necessário apresentar: 

 

DOCUMENTOS PARA SEGUNDA ETAPA – Formulário nº02  

Comprovante do laudo de vistoria emitido pela EMDEC Cópia simples 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), na categoria 
aluguel, transferido em nome do requerente caso ainda não tenha sido 
apresentado 

Cópia simples 

 

 Após a entrega do laudo de vistoria, o DTI emitirá a Autorização de Transferência caso o CRLV 
do veículo ainda não esteja em nome do requerente. Com este documento em mãos o 
requerente deve transferir o CRLV do veículo para seu nome e colocar a placa vermelha, 
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caracterizando-o na categoria "ALUGUEL". Posterior à apresentação deste documento, será 
emitido o Alvará para prestação de serviços e o processo será finalizado. 

 

 

VALIDADE DO PROCESSO 

 

 O processo terá validade máxima de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de protocolo. Caso 

não seja finalizado por falta de cumprimento das exigências da parte do requerente no prazo 

determinado, ele será arquivado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


