PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
Coordenadoria Municipal de Educação
PROFª. “HENRIQUETA HEUBEL DUCATTI”
FICHA CADASTRAL PARA AUXÍLIO PASSE ESCOLAR – Lei Municipal 1518/04 - ANO LETIVO: 2022

Nome:
CPF:

RG:

Tipo de Benefício:

Endereço:

( ) Ônibus

Bairro:

Banco:

13495-000 – Iracemápolis - SP

Agência:

Escola:

Conta:
Curso:

Ano /Semestre:

Cidade:
Período:

e-mail:

( ) Depósito

( )Matutino

( )Vespertino

Telefone:

( )Integral

( )Noturno

Celular:

Termo de Compromisso

Assumo o compromisso de:
a) Apresentar o comprovante de frequência nos meses determinados pela Diretoria Municipal de Educação, sendo os
meses de
março, maio, agosto, outubro, até o último dia útil. Caso não cumpra tal exigência, não receberei o
benefício do mês seguinte.
Fico Ciente de que:
a) O não cumprimento da cláusula acima por duas vezes consecutivas implicará no cancelamento do benefício pelo
restante do ano vigente;
b) Deverei apresentar a Declaração da Escola constando a data do último dia letivo, nos meses de julho até o dia 01 e
dezembro até o dia 02. Caso não cumpra não receberei o auxílio-transporte dos meses em referência;
c) O valor da 2ª via do Cartão do Estudante custará R$ 5,00 (cinco reais) que serão destinados à Biblioteca Municipal;
d) O cadastro efetuado até o último dia do mês, receberá o benefício no próximo mês.
e) O e – mail será utilizado apenas para o envio da frequência dos estudantes que residem no município da
instituição de ensino.
f) Os ônibus para Araras (UNIARARAS) e Piracicaba (UNIMEP CENTRO e UNIMEP TAQUARAL) circularão
somente de segunda a sexta – feira.
Iracemápolis, ____/_________/2022

Assinatura do estudante

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável Legal, se menor
Passe Escolar – 2022 – Relação de documentos para cadastro:
2

Fotos (estudante que se matricular nas escolas de Araras e Piracicaba no período noturno);

1

Foto para demais escolas;

1

Cópia do RG e CPF; se estudante menor trazer também cópia do RG do responsável legal que assinar a Ficha Cadastral;

1

Cópia da Conta Bancária, em nome do estudante , na Caixa Federal ou Banco do Brasil em agência de Iracemápolis para
estudante que receberá crédito em conta, (dispensada para estudante do noturno da UNIARARAS e PIRACICABA que utilizará
o ônibus).

1

Cópia do comprovante de endereço atualizado em nome do estudante , se estudante menor de idade em nome do responsável.
Para estudante maior de idade que não tiver comprovante em seu nome deverá entregar Declaração de Residência com firma
reconhecida em Cartório juntamente com o comprovante de residência.

1

Declaração de matrícula (original) ou cópia autenticada, da escola contendo: curso, dias da semana (2ª à 6ª), horário, o
semestre ou ano em que o estudante está cursando. A declaração deverá estar datada, carimbada e assinada pela instituição de
ensino; declarar a data de início das aulas, férias e término. A declaração poderá ser a da internet desde que contenha os
dados citados e possibilite a verificação da autenticidade do documento.

Rua José Emídio, 601 – Centro – 13495-000 – Iracemápolis-SP
Fone: (19)3456-1501 – e-mail: passeescolar@iracemapolis.sp.gov.br

