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0 Vereador LEANDRO MESQUITA MAGOGA, no uso
de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

Indica ao EXPRESSO ITAMARATI S/A, as providencias que se fizerem
necessarias, no sentido de conceder desconto de 50% (passe escolar) para os
estudantes que cursam ensino medio e curso pre-vestibular em outro municipio.

JUSTIFICATIVA:

E publico e notorio que os estudos representam um importante alicerce para
o crescimento profissional, pois e com estudo que adquirimos conhecimentos,
cultura, e trafamos objetivos na vida.

Ora o exposto a presente propositura sugere a concessao de desconto de 50%
para os estudantes do municipio que cursam ensino fundamental e pre-vestibular
nas cidades vizinhas do municipio como Jales e Fernandopolis, uma vez que o
municipio nao possui onibus ou outro meio de transporte que faga tal percurso no
periodo matutino.

Vale ressaltar ainda que devido ao alto custo mensal e a necessidade diaria de
deslocamento a referida indica?ao e de suma importancia, haja vista que contribuira
de forma significativa para continuidade dos estudos desses alunos.

Ademais, a propositura atendera ainda a portaria da ARTESP - 12 de 28 de
Setembro de 2005 que disciplina o direito ao beneficio do passe escolar no servigo
regular intermunicipal de transporte coletivo de passageiros nas linhas outorgadas
pelo DER/SP e assumidas pela ARTESP, conforme segue descrito em anexo.

Dai a razao da presente propositura estar a merecer a atengao da
Administra?ao Municipal. — N.

Sala das Sestoes Dr. Joao Alfredo do Amaral Ribeiro
/ 31de Maio / \
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Portaria ARTESP - 12, de 28-9-2005

Disciplina o direito ao beneficio do passe escolar no servigo regular intermunicipal de
transporte coletivo de passageiros nas linhas outorgadas pelo DER/SP e assumidas
pela ARTESP

0 Diretor-Geral da Agenda Reguladora de Servigos Publicos Delegados de Transporte
do Estado de Sao Paulo - ARTESP, em conformidade com a Lei Complementar n°
914, de 14 de janeiro 2002, e com o inciso VII do artigo 7° do Decreto n° 29.913, de
12 de maio de 1989, este com supedaneo no artigo 1° das Disposigoes Transitorias
da Lei Complementar n° 914/02, resolve:

Considerando que o artigo 81 do Decreto n° 29.913, de 12 de maio de 1989,
alterado pelo Decreto n° 30.945, de 12 de dezembro de 1989, dispoe sobre o
desconto de 50% (cinqiienta por cento) nos pregos das passagens aos estudantes e
professores das escolas oficiais e oficializadas, nos deslocamentos entre a escola e
sua residencia, nos dias letivos;

Considerando os principios estabelecidos pelos artigos 205 a 214 da Constituigao
Federal e artigos 237 a 258 da Constituigao do Estado de Sao Paulo; e
Considerando, finalmente, a necessidade de se definir regras Claras e mecanismos de
controle que facilitem as relagoes entre os usuarios com direito ao beneficio e os
prepostos das empresas transportadoras na aquisigao dos passes escolares, o
referido beneficio passa a ser regido como segue:

Art. 1°. Terao direito ao beneficio os estudantes regularmente matriculados e os
professores no exercicio da profissao, pertencentes aos niveis escolares de educagao
basica, ensinos fundamental e medio e de curso superior de graduagao, ministrados
em escolas oficiais ou oficializadas, bem como de cursos regulares da educagao
profissional com duragao minima de 1 (urn) ano.

§ 1°. O valor a ser considerado para o beneficio do desconto de 50% (cinqiienta por
cento) sera exclusivamente aquele atribuido em fungao do calculo quilometrico do
percurso, constante da Portaria editada pela ARTESP para o estabelecimento das
tarifas, que e publicada no Diario Oficial do Estado, a disposigao dos usuarios nos
guiches de venda de passagens das empresas.



§ 2°. Os valores do pedagio e da tarifa de embarque, constantes do bilhete de
passagem, nao compoem o calculo para efeito do desconto.

§ 3°. Nao terao direito ao beneficio estudantes ou professores de todo e qualquer
curso isolado, nao oficial e/ou nao oficializado.

Art. 2°. Os beneficiarios deverao preencher a Ficha Cadastral de Pedido de Passe
Escolar, no modelo a ser fornecido pela empresa transportadora, juntando a seguinte
documentagao:

I - Comprovante de residencia em seu nome, ou do conjuge, ou dos pais, ou do
responsavel. Caso resida com terceiro, apresentar uma declaragao com firma
reconhecida do referido terceiro, anexando, para tanto, conta de luz, telefone ou
outro documento comprobatorio de residencia equivalente;

II - Atestado de Matricula (aluno) ou Atestado Escolar (professor), mencionando o
curso frequentado ou materia lecionada, dias letivos, horarios de aula e duragao do
curso;

III - Legalizagao do estabelecimento e do curso, informando:

a) Registro do MEC ou Secretaria da Educagao; e
b) Lei, Decreto, Resolugao ou Portaria e data de publicagao no Diario Oficial;

IV - Copia reprografica autenticada da carteira de estudante fornecida pelo
estabelecimento de ensino ou diploma (no caso de professor); e

V - 2 (duas) fotos 3x4 recente.

Paragrafo unico. Alem dos documentos supra, a cada semestre do ano civil, a
empresa transportadora podera solicitar ao beneficiario o Atestado de Frequencia a
ser fornecido pelo estabelecimento de ensino.

Art. 3°. Apos a entrega da documentagao referida no artigo anterior, a empresa
transportadora tera o prazo maximo de 7 (sete) dias uteis para fornecer ao
beneficiario a carteira de identificagao escolar, com validade de 1 (um) ano, devendo
ser renovada a cada ano letivo.

Art. 4°. Os passes escolares poderao ser utilizados desde 24 (vinte e quatro) horas
antes dos dias letivos ate 24 (vinte e quatro) horas apos os dias letivos.

Art. 5°. Os passes escolares poderao ser adquiridos pelos beneficiarios na medida de
suas necessidades, respeitando-se o lote mmirno de 10 (dez) passagens para as
linhas rodoviarias e lote mensal (dias letivos) para as linhas suburbanas, devendo a
empresa transportadora fornece-los no prazo maximo de 7 (sete) dias a contar do
respectivo protocolo do pedido.

Paragrafo unico - no que se refere aos passes escolares que venham a ser fornecidos
com prazo de validade, por ocasiao de sua renovagao, deverao ser descontados os



passes escolares nao utilizados, ou devera ser reembolsado ao interessado o valor
correspondente.

Art. 6°. A empresa transportadora, alem da(s) sua(s) sede(s) administrativa(s),
devera disponibilizar aos beneficiarios do passe escolar postos de venda em seus
guiches de venda de passagem, pelo menos em uma localidade do percurso que seja
ponto de segao da linha utilizada pelo beneficiario em seus deslocamentos residencia
/ escola e vice-versa, podendo cobrar, pela emissao da carteira de passe, o valor
equivalente a 0,5 UFESP's.

Art. 7°. Os casos omissos serao decididos pelo Diretor-Geral da ARTESP, ouvida a
Comissao de Transporte Coletivo.

Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposigoes em contrario.




