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O Sistema
    O transporte escolar é um serviço de interesse público, prestado por 
pessoas jurídicas ou pessoas físicas mediante contrato com pessoas físicas 
ou jurídicas sem interferência do poder público, para transporte de 
estudantes no município de Campinas.

    Os transportadores devem seguir as determinações previstas em leis 
para garantir a segurança dos passageiros, o perfeito funcionamento e 
conservação do veículo, que são fiscalizadas pela Emdec. 

    Não possuem itinerário pré-definido, sendo determinado pelos 
estudantes que são transportados em cada período escolar. As áreas de 
embarque e desembarque próximas às escolas são sinalizadas para 
permitir o estacionamento dos veículos nos horários de entrada e saída 
dos alunos.

Sustentabilidade
    Utilizar o sistema de transporte escolar é mais sustentável, traz 
vantagens para a mobilidade urbana e para o meio ambiente da cidade. 

    Os veículos escolares podem levar de 9 a 50 passageiros ao mesmo 
tempo, dependendo se ônibus ou microônibus. Isso significa menos 
veículos nas ruas no horário de pico, que é o horário de entrada e saída 
dos estudantes. Também diminuiu a emissão de poluentes no ar, o que 
melhora a qualidade de vida da cidade. 

Fonte:
www.iniciativaverde.org.br



Os Condutores
    Para prestar o serviço, o condutor tem que ser maior de 21 anos, possuir 
curso específico para transporte de escolares e habilitação (CNH) na 
categoria D ou superior.

Essas e outras condições são verificadas anualmente pela EMDEC e, se 
atendidas, autoriza-se a prestação do serviço.

    Os operadores do transporte escolar podem obter todas as informações 
necessárias sobre os procedimentos e documentações para manter seu 
veículo e condutor regulares através do link: . 
Através dele, poderá acessar os links para formulários e legislação. 

tinyurl.com/TranspEscolar

   Os veículos devem, obrigatoriamente, apresentar 
características específicas, entre as quais se destacam: 
cinto de segurança para todos os ocupantes, vidros com 
limitador de abertura, equipamento registrador de 
velocidade (cronotacógrafo) e faixa nas cores amarela ou 
preta com a palavra "ESCOLAR" nas laterais e parte 
traseira do veículo.

    O veículo é inspecionado semestralmente pela EMDEC. 
Quando aprovado, recebe um selo de aprovação que é 
afixado no parabrisa dianteiro.

    Todos os assentos devem ter cinto de segurança.

Os Veículos



Pais&Estudantes
    Pais e estudantes devem contratar apenas 
transportadores cujo veículo possua o selo de 
vistoria da Emdec, que dá a garantia de que o 
veículo passou pela análise dos itens de 
segurança. O selo estará sempre afixado no 
para-brisa do veículo.O condutor do veículo 
deverá estar devidamente autorizado pela 
EMDEC, portando a carteira de COTAC dentro 
da validade.

    Embora não previsto em legislação, orientamos que os pais contratem 
operadores que ofereçam o serviço de monitor para auxiliar o condutor na 
organização dos transportados. 

    Os pais podem obter informações sobre a regularidade cadastral de um 
operador pelo e-mail  ou pelo telefone 3772-
1517. 

   A Emdec orienta aos pais ou responsáveis que levam os estudantes com 
seus veículos a respeitarem a sinalização e não estacionar nas áreas 
reservadas aos veículos escolares, sob pena de multa e remoção do 
veículo. 
 

escolar@emdec.com.br
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