
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

ANEXO III 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
(RESPONSÁVEL LEGAL PELO ALUNO) 

 

Eu, ..........................................................................................., portador do RG 

........................, responsável pelo aluno (a) ............................................................................, 

matriculado na(o) (Nome  Unidade Educacional) ..................................................................................., 

no ano/agrupamento, turma ........................, declaro ter ciência das regras para o uso do transporte 

escolar e que o descumprimento de tais regras pode implicar na suspensão unilateral do 

serviço pela SME ou SEE. 

Declaro ainda que me responsabilizo por:  

I - comprovar as eventuais ausências, com apresentação de documentos comprobatórios, 

quando for o caso, nos termos dos atos normativos da SME e da SEE. 

II - no uso de transporte escolar:  

a) acompanhar o aluno sob minha responsabilidade até o ponto de embarque e buscá-lo no 

ponto de desembarque, nos locais e horários estabelecidos pela SME;  

b) orientá-lo a comportar-se adequadamente no veículo, mantendo relação cordial com o 

motorista, monitor e demais colegas;  

c) arcar com despesas referentes ao ressarcimento por danos causados aos veículos 

decorrentes de conduta inadequada; e 

d) repor ou ressarcir itens comprovadamente subtraídos. 

III - utilizar corretamente o Passe Escolar/Vale Transporte, tendo ciência de que o mesmo é, 

exclusivamente, fornecido para o transporte do aluno à unidade educacional, visando à 

garantia da frequência às aulas, e que é proibida a comercialização ou utilização para 

quaisquer outros fins, sob pena de infração à legislação aplicável.  

 

Campinas, ..................... de ...................................... de 20....... 

 

...................................................................................................... 

Assinatura do responsável legal 

 

 

 

 

 

  



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

(ALUNO, APENAS NO CASO DE MAIORIDADE CIVIL) 

 

Eu, ............................................................................................................, portador do RG 

........................, aluno (a) ..................................................................................., matriculado 

na(o) (Nome  Unidade Educacional) ........................................................................................ no ano/termo 

........................, declaro ter ciência das regras para o uso do transporte escolar que constam 

deste termo de responsabilidade e que o descumprimento de tais regras pode implicar na 

suspensão unilateral do serviço pela SME ou SEE. 

Declaro ainda que me responsabilizo por:  

I - comprovar as eventuais ausências, com apresentação de documentos comprobatório, 

quando for o caso, nos termos dos atos normativos da SME e da SEE; 

II - no uso de transporte fretado:  

a) comportar-me adequadamente no veículo de transporte escolar, mantendo relação cordial 

com o motorista, monitor e demais colegas;  

b) não fazer uso de armas, bebidas alcoólicas, cigarro ou substâncias ilícitas; 

c) arcar com despesas referentes ao ressarcimento por eventuais danos causados ao 

veículo, decorrentes de conduta inadequada; e 

d) repor ou ressarcir itens comprovadamente subtraídos; e 

III - utilizar corretamente o Passe Escolar/Vale Transporte, tendo ciência de que o mesmo é, 

exclusivamente, fornecido para o meu deslocamento até unidade educacional, visando à 

garantia da frequência às aulas, proibido comercializado ou utilizado para quaisquer outros 

fins, sob pena de infração à legislação aplicável.  

 

 

Campinas, ..................... de ...................................... de 20....... 

 

 

...................................................................................................... 

Assinatura do aluno 

 
 


