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DESCRIÇÃO 
 
 Procedimento utilizado quando o requerente deseja renovar um alvará já existente que já teve sua 

validade ultrapassada em virtude do vencimento do prazo do contrato. 
 
 Alvará: Documento de identificação da prestação de serviço fretado contendo horário e itinerário 

definidos e dados do contratante para fins de fiscalização. 
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – Formulário nº01 

Requerimento dirigido ao Presidente da EMDEC S/A solicitando 
Renovação do Alvará 

 

Um (01) Contrato de Prestação de Serviço de Transporte de Passageiros 
sob regime de fretamento devidamente assinado por ambas as partes, ou 
documento assemelhado, comprovando a renovação do serviço 

Original ou cópia comum 

Alvarás a vencer Original ou cópia comum 

Modelo padrão EMDEC S/A para elaboração de alvará de prestação de 
serviço (Apenas se for necessária alguma alteração no Alvará) 

Original ou cópia comum 

Relação de passageiros com nome e RG (no caso de faculdades, grupo de 
pessoas...) 

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: 

 
 Renovação dos dados do contrato no sistema interno; 
 Emissão dos alvarás para cada linha apresentada devidamente renovado. 

 

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. 

 


