SERVIÇO DE TÁXI

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE PERMISSÃO, COTAX E
INSPEÇÃO VEICULAR
DESCRIÇÃO

 Solicitação do Permissionário para renovação do Certificado de Permissão (ALVARÁ), do
Cadastro Municipal de Condutores do Transporte de Taxi em Campinas (COTAX) e da inspeção
veicular para operar no Transporte Individual Táxi no Município de Campinas.

PRÉ-REQUISITOS





Estar cadastrado legalmente como taxista permissionário;
Estar devidamente habilitado;
Veículo cadastrado com idade inferior ao estipulado por legislação.
Providenciar todos os documentos especificados no quadros abaixo para entrega na abertura do
protocolo.

DOCUMENTOS EXIGIDOS
Requerimento dirigido ao presidente da EMDEC solicitando renovação de alvará e COTAX
Certificado de Permissão (Se estiver vencido)
COTAX (Se estiver vencido) - Exceto para permissionários sem COTAX
Certificado de Registro e licenciamento de Veículo (CRLV) em nome do permissionário
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B” ou superior, constando no campo de
observações: “Exerce atividade remunerada” - Exceto para permissionários sem COTAX
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Declaração de não ocupação de empregos e funções públicas.
1 foto 3 x 4 colorida e recente - Exceto para permissionários sem COTAX

Original
Original
Cópia comum
Cópia comum
Original
Original

COMO PROCEDER
 Deverá ser apresentada na mesma ordem, na abertura do protocolo, todas as documentações
especificadas no quadro acima. Não serão aceitos documentos ilegíveis ou com a validade vencida.
Somente serão protocolizados os requerimentos que contiverem todos os documentos.
TAXAS
 Renovação: 15 UFICs (Unidade Fiscal de Campinas)
 Plastificação: 01 UFIC (Unidade Fiscal de Campinas) por credencial
 Inspeção: 30 UFICs (Unidade Fiscal de Campinas)

Obs.: Coordenadores dos pontos de Táxi são isentos da taxa de Renovação.

PRAZO

 O prazo para análise e emissão da autorização e das credenciais (após apresentação de todos os
documentos exigidos) é de 05 dias úteis.
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AUTORIZAÇÕES

RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE PERMISSÃO (ALVARÁ)

 Após a entrega e análise dos documentos, será emitida a autorização para a inspeção veicular que será
entregue ao permissionário após o pagamento da taxa.
 O permissionário deve agendar a inspeção do veículo no Departamento de Inspeção Veicular (DIV)
pelo telefone (19) 3268-9811. O endereço do DIV é Avenida John Boyd Dunlop, 8050, Jardim
Satélite Íris II, Campinas/SP.
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