
 

 
 

Reembolso Transporte Universitário  
 

QUEM TEM DIREITO: 

• Alunos, residentes no município de Itu-SP, regularmente matriculados em cursos (Técnico ou de Graduação) inexistentes no 

município de Itu-SP e que necessitem de transporte intermunicipal.  

• Alunos que possuam Bolsa de Estudo Integral em Instituição de Ensino Privado, bem como aqueles que cursem em Instituição de 

Ensino Público localizada fora do Município de Itu-SP, independente da existência ou não do curso no município. 

•  

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: (Atenção: Não serão efetuados cadastros com documentos faltantes ou ilegíveis). 

• Registro Geral (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD) original e cópia simples. 

• Cadastro de Pessoa Física (CPF) - original e cópia simples. Pode ser substituído pelo Comprovante de Situação Cadastral emitido na 

página da Receita Federal do Brasil na internet (http://www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo número do CPF constante na CNH/RG, 

desde que esteja perfeitamente legível. 

• Comprovante de Endereço os documentos aceitos são: (Data de emissão de no máximo três meses) 

- Contas de energia elétrica, água, gás e telefone: original e cópia simples. 

- Carnês do IPTU ou ITR (Imposto Territorial Rural): original e cópia simples. 

- Correspondências recebidas de instituições financeiras públicas e privadas ou de órgãos públicos federais, estaduais e municipais: 

original e cópia simples. 

- Contrato de locação de imóvel em vigência: original e cópia simples. 
 

Observações: 

- Preencher a folha de Cadastro Universitário, com letra de forma ou bastão, o formulário estará disponível na Secretaria da Educação 

Municipal ou no site da Prefeitura (www.itu.sp.gov.br).  

- Caso não possua comprovante de endereço em seu próprio nome, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais, 

irmãos e filhos desde que seja entregue cópia simples acompanhada do documento original comprovando o seu parentesco ou estado civil 

(RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável). 

- Em caso de imóvel alugado, será aceito comprovante em nome do proprietário, desde que acompanhado de declaração simples constando 

que o interessado reside no imóvel. A veracidade da declaração está sob as penas da lei, a data de emissão deve ser no máximo três meses, 

contendo o nome e endereço completo (inclusive CEP).  

 

Documentos para reembolso através de Depósito Bancário: 

• O aluno deverá possuir conta bancária, em qualquer banco, em seu próprio nome e ser o primeiro titular.  

• A conta bancária NÃO poderá ser do tipo poupança ou conta salário. 

• Cópia simples de comprovante da conta bancária contendo nome do titular, banco, agência e conta. 

Documentos Escolares: 

• Atestado de matrícula referente ao período do cadastro ou recadastro. (original e cópia simples) 

• Atestado de frequência do semestre anterior, com mínimo de 75% de presença, apenas no caso de recadastro. (original e cópia 

simples) 

• Bolsistas: Contrato da Bolsa de Estudos, contendo o percentual da Bolsa. (original e cópia simples) 

Apresentação dos gastos mensais dos alunos: 

• Será feita através da apresentação dos recibos, passagens ou Nota Fiscal emitida pela empresa de transporte constando o nome 

completo do aluno e o período das viagens. Deverão ser entregues ao Departamento de Transporte Escolar entre o primeiro e o 

quinto dia útil de cada mês. 

• Valores e prazos do reembolso: Os alunos serão reembolsados até o último dia do mês da apresentação dos comprovantes através 

de depósitos na conta bancária cadastrada. 

As cópias e originais deverão ser legíveis, não haverá devolução das cópias. 

 

Valor de reembolso: 

De acordo com a Lei Nº 176, de 21 de fevereiro de 2002, o subsidio a ser concedido pela Municipalidade será de 70% do valor da passagem de 

ônibus de linha entre a cidade de Itu-SP e a cidade do estabelecimento de ensino onde o aluno frequenta. (Valor da Passagem para Estudantes)  

O valor do reembolso será no máximo a soma das passagens (Valores para Estudantes), de uma ida e uma volta, por dia letivo devidamente 

comprovado. 
 

Período de cadastro e recadastro: de 24 de julho até 31 de agosto de 2017 (Segunda a Sexta) das 8:00 as 16:30h. 

Local: Secretaria Municipal da Educação – Av. Itu 400 Anos, 111 – Itu Novo Centro - Itu – SP   F: (11) 4886-9601 


