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DESCRIÇÃO 
 
 Autorização Especial para circulação no interior do Corredor Central somente para casos eventuais 

nos moldes estabelecidos pelas legislações vigentes. 
 
OBSERVAÇÕES 
 
 O transportador deverá solicitar a Autorização Especial quando for realizar serviço eventual, no 

qual seja necessária a circulação no perímetro interno do Corredor Central, dentro do período de 
segunda a sextas-feiras das 07:00 às 20:00h e sábados das 07:00 às 15:00h.   
 

 Modelo do Requerimento para Autorização Especial encontra-se disponível no site 
www.emdec.com.br na parte de fretamento – documentos disponíveis. 

 

PRÉ-REQUISITOS 
 

 Requerimento protocolado com no mínimo 72 (setenta e duas) de antecedência; 

 Documento com horários e locais que será realizado o transporte; 

 Documento que comprove a prestação do serviço e quem está contratando. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – Formulário nº 01 

Requerimento padrão dirigido ao Presidente da EMDEC S/A solicitando a 
autorização (formulário disponível no site www.emdec.com.br) contendo 
data, horário, quantia de veículos, itinerário e local de embarque e 
desembarque dos passageiros. 

Original 

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

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: Três dias úteis. 

 

ENCAMINHAMENTOS:  
 

Após a entrega de toda a documentação correta, o Departamento de Transporte de Interesse 
Público – DTI a analisa e dá os seguintes encaminhamentos: 

 
 Emissão da Autorização Especial para Circulação no Corredor Central, a qual deverá ser afixada 

no para-brisa dianteiro do veículo e em local de fácil visualização. 
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