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NORMAS PARA CADASTRAMENTO, RECARGA E UTILIZAÇÃO DOS 

CRÉDITOS ESTUDANTIS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE 

ESCOLAR URBANO GRATUITO 

1-  Somente poderão efetuar o Cadastro os responsáveis legais dos alunos que atendam 

a todos os itens relacionados abaixo: 

a. estiverem matriculados e freqüentando o ensino fundamental regular em 

estabelecimentos públicos de ensino; 

b. residam a mais de 1.000 metros da respectiva Escola; 

c. não tenham Escola e/ou vaga disponível mais próxima de sua residência, para o ano 

letivo; 

d. a renda familiar total não ultrapasse 02 (dois) salários mínimos nacionais; 

e. apresentar no Estabelecimento de Ensino todos os documentos originais e 

legíveis exigidos para o cadastro, conforme relação de documentos, além de 

uma cópia de cada documento em folha A4, sendo cada item da relação em 

folhas separadas e inteiras; 

2- Os estabelecimentos de ensino deverão entregar aos pais interessados em realizar o 

cadastro para o Programa de Transporte Escolar Urbano Gratuito uma cópia das 

Normas para cadastramento, recarga e utilização dos créditos estudantis, além da 

relação de documentação exigida para o cadastro e agendar a data para retorno do 

mesmo com a documentação para o preenchimento do cadastro; 

3- O agendamento prévio para preenchimento do cadastro nos Estabelecimentos de Ensino 

evitará filas e tumultos e possibilitará o preenchimento correto e completo do cadastro; 

4- Todos os alunos cadastrados no ano anterior que necessitarem do benefício novamente 

deverão fazer recadastramento, caso se enquadrem nos critérios do programa; 

5- O cadastro do Programa de Transporte Escolar Urbano Gratuito é de responsabilidade do 

estabelecimento de ensino, cabendo à Direção do mesmo, preencher corretamente e atestar 

a veracidade das informações prestadas bem como o cumprimento das normas para cadastro 

e utilização dos créditos estudantis; 

6- Toda documentação deve ser xerocada em folhas A4 e anexada ao cadastro, conforme a 

ordem e a seqüência expressa na relação de documentos, sendo cada item da relação 

em folhas separadas e inteiras, ou seja, sem recortes de papel no meio do cadastro; 



 

  

2
 7- Todas as folhas anexadas ao cadastro devem ser legíveis e numeradas na seqüência já 

mencionada, bem como conferidas e autenticadas pelo estabelecimento de ensino, mediante 

assinatura e o carimbo “confere com o original”; 

8- Não serão aceitos cadastros com documentação e/ou informações incompletas, portanto o 

estabelecimento de ensino também poderá recusar-se a efetivar o cadastro dos pais que não 

apresentarem a documentação original completa e as cópias dos mesmos, conforme as 

normas; 

9- O cadastramento será realizado até o mês de dezembro do ano anterior, após este prazo só 

serão aceitos cadastros justificados por mudança de endereço dos responsáveis legais pelo 

aluno e/ou matrículas novas; 

10-  Os cadastros recebidos e aprovados até o último dia útil do mês de dezembro do corrente 

ano, receberão o benefício no primeiro dia letivo do ano seguinte; 

11-  A partir do mês de fevereiro os cadastros recebidos após o dia 10 (dez) de cada mês 

(inclusive em fevereiro) serão analisados e se aprovados receberão o benefício no mês 

seguinte e assim sucessivamente; 

12-  O aluno que for transferido de um estabelecimento para outro, só terá direito a um novo 

cadastro, por motivo de mudança de residência, da família, mediante comprovação e 

verificação dos documentos; 

13-  O estabelecimento de ensino que receber o aluno transferido deverá apresentar a 

transferência, juntamente com a documentação exigida para o cadastro do aluno, conforme 

as normas, para verificação e aprovação da transferência do mesmo; 

14-  O estabelecimento deverá agendar horário pelo fone: 3901-1541 para entrega de 

cadastros na Seção de Transportes - SME, pois a documentação de cada aluno será 

conferida no momento da entrega; (Sem agendamento prévio, não haverá atendimento, e 

os horários devem ser respeitados rigorosamente) 

15-  A Direção de cada estabelecimento de ensino deverá assumir a responsabilidade pelo 

cadastramento e entrega de documentos na SME ou indicar dois funcionários para 

assumir essa responsabilidade, sendo que não serão aceitos documentos entregues por 

terceiros e/ou outros funcionários, somente o(a) Diretor(a) e/ou um dos dois funcionários 

indicados pelo mesmo, que deverão ser sempre os mesmos, evitando assim informações 

incorretas e perda de documentos; 

16-  O Estabelecimento de ensino deverá digitar no período de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) 

de cada mês, impreterivelmente, as faltas dos alunos beneficiados pelo Programa de 

Transporte Escolar Urbano Gratuito. Se o aluno não tiver nenhuma falta deverá ser 

digitado o número 0 no mês correspondente, caso contrário os créditos para esse aluno serão 

automaticamente bloqueados pelo sistema.   
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 17-  O Estabelecimento de ensino será denunciado aos órgãos de proteção à criança e ao 

adolescente, caso a freqüência não seja digitada corretamente.  

18-  As cópias dos atestados e declarações de justificativa de faltas, deverão ser enviados à 

SME juntamente com ofício da Escola, até o último dia útil do mês da digitação das faltas, 

caso contrário os responsáveis legais pelo aluno serão denunciados aos órgãos de proteção 

à criança e ao adolescente. 

19-  A responsabilidade pela consulta e repasse de informações aos responsáveis legais é 

do Estabelecimento de Ensino que efetuou o cadastro do aluno, bastando para isso, 

acessar o sistema, através da sua senha, e verificar as informações digitadas pela SME. 

20- Os responsáveis legais pelo aluno deverão comparecer ao Estabelecimento de Ensino para 

verificar se o seu cadastro no Programa de Transporte Escolar Urbano Gratuito foi aprovado 

para efetuar a recarga dos créditos estudantis, no último dia útil de cada mês; 

21-  Para os alunos aprovados no Programa, os créditos estarão à disposição dos 

responsáveis legais de cada aluno a partir do último dia útil de cada mês até o 4º 

(quarto) dia útil do mês seguinte, sendo que após esse prazo os créditos serão bloqueados 

e liberados somente no próximo mês. Somente no mês de fevereiro os créditos serão 

liberados no primeiro dia letivo do ano e ficarão disponíveis por 05 (cinco) dias úteis; 

22-  Somente os responsáveis legais pelo aluno poderão dirigir-se até o Terminal Central 

no Posto de Venda para efetuar a recarga dos créditos estudantis, munidos de 

identidade (R.G.), além do documento do aluno beneficiado e o cartão eletrônico do 

mesmo; 

23-  O responsável legal impossibilitado de recarregar os créditos poderá designar através 

de autorização datilografada ou digitada e assinada, outra pessoa maior de idade, que 

deverá apresentar, além da autorização, o documento de Identidade, documento do 

aluno beneficiado, o cartão eletrônico do aluno e o documento de identidade do 

responsável legal pelo aluno para conferência da assinatura na autorização; 

24-  A recarga dos créditos estudantis não efetivada por 02 (dois) meses consecutivos sem 

justificativa, por escrito, implicará na suspensão do benefício por tempo indeterminado; 

25- Os créditos estudantis só poderão ser utilizados no efetivo deslocamento da residência até a 

escola e vice-versa, nos dias e horários regulares de aula; 

26-  O aluno beneficiário do Programa de Transporte Escolar Urbano Gratuito deverá ter 

freqüência de 100%, sendo que só serão aceitas faltas justificadas por atestado 

médico/odontológico e/ou declaração do órgão competente em caso de falecimento, doença 

ou convocação, original, apresentado no Estabelecimento de Ensino que deverá enviar cópia 

para a Seção de Transportes – SME, juntamente com ofício; 
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 27-  Os créditos estudantis não utilizados em virtude das faltas, serão descontados da cota de 

créditos do mês seguinte; 

28-  Os responsáveis legais deverão manter atualizados os seus dados no Estabelecimento de 

Ensino, bem como informar todas as ocorrências referentes ao cartão e aos créditos dos 

alunos beneficiados, pois poderão ser denunciados a Promotoria de Justiça, pelo uso 

indevido do recurso público, por declarações falsas e/ou documentos falsificados, bem como 

pela utilização indevida dos créditos estudantis; 

29-  A Direção do estabelecimento de ensino deverá repassar à SME – Seção de Transportes, 

através de ofício, todas as ocorrências referentes ao cartão estudante e aos créditos dos 

alunos beneficiados, inclusive sobre o uso indevido dos créditos estudantis, bem como 

comunicar imediatamente a transferência e/ou desistência de alunos beneficiados, visto 

que em caso de omissão dessas informações, será denunciada a Promotoria de Justiça, por 

negligência e/ou conivência com os infratores. 


