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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo deste Manual é apresentar as gratuidades implementadas no Sistema de 

Transporte Coletivo de passageiros, no Município de Ponta Grossa. 

Serão apresentadas as categorias de isenções tarifárias, como o Passe Livre, o cartão de 

Meia Passagem e o cartão de Isento, informando quais os usuários tem direito ao benefício os e 

requisitos necessários para adquirí-los. 

Será também evidenciado sobre os tipos de “fraude” que podem ocorrer no transporte 

coletivo e as punições aos titulares dos cartões.   

No município de Ponta Grossa as legislações que regulamentam as gratuidades no Sistema 

de Transporte Coletivo de Passageiros são: a Lei 12.071/205 (Lei do Passe Livre), regulamentado 

pelo Decreto 10.065/2015, Lei 7.018/2002 e Decreto 16.625/2019. 

Para todos os usuários que têm direito à gratuidade e se cadastram para ter acesso ao 

cartão, o fornecimento de dados é acompanhado de fotografia atual do beneficiário, que é registrada 

no sistema.  

São cartões eletrônicos personalizados com foto impressa e cores distintas para cada tipo 

de benefício: VERDE: Passe Livre; AMARELO: Estudante Meia Passagem e VERMELHO: 

Isentos; onde o valor da passagem é descontando no momento do embarque dos passageiros nos 

ônibus coletivos ou terminais de transporte. 

A partir da etapa de validação que verifica saldo e tipo de cartão, o validador debita o valor 

da passagem, grava o novo saldo e libera o acesso do usuário. É possível ainda verificar 

informações importantes como horários de embarque, local e data de utilização, além de outros 

dados que contribuem ativamente na gestão e melhoria do transporte público. 
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2 BIOMETRIA FACIAL 

 

A tecnologia possibilitou a adoção da Biometria Facial, pela qual é analisado o uso correto 

das gratuidades e dos cartões de estudantes. A Biometria Facial permite identificar se a pessoa que 

utiliza o cartão nas categorias Estudante e Isento é realmente o titular do beneficio. 

Nos ônibus de transporte coletivo e nas catracas de acesso aos terminais, acima dos 

validadores onde os usuários passam o cartão, estão instaladas câmeras que captam imagens de 

quem passa pela catraca. 

O usuário vai apresentar o cartão normalmente no validador e será tirada uma foto 

automática. Posteriormente, a imagem irá para o sistema e será comparada com a foto registrada no 

cadastro. Se não for a foto do titular, o cartão será bloqueado. 

O monitoramento é feito por meio de um software, essas imagens são comparadas com as 

do cadastro da concessionária. Quando se verificam divergências, uma equipe avalia para tomar as 

providências cabíveis. 

Os benefícios concedidos aos Estudantes e Isentos são de uso pessoal e intransferível. 

Quando houver utilização por pessoa que não seja o titular do cartão, mesmo que tenham vínculo 

familiar (irmãos, por exemplo), ou ainda que na hipótese de perda ou extravio do cartão onde 

poderá ser utilizado por terceiros, será considerado uso indevido do cartão, enquadrando-se como 

“utilização por pessoa diversa daquela ao qual o cartão é personalizado” ou como 

“comercialização”. 

A Biometria Facial deve impedir que as pessoas usem de má fé para andar no transporte 

público. Sendo o cartão personalizado com foto, então não é qualquer pessoa que pode ustilizá-lo. 

Também se ocorrer perda do cartão, outra pessoa não poderá usar para se beneficiar, para isso deve 

proceder-se com pedido de bloqueio imediato, a fim de não gerar transtornos ao seu titular. 

 

3 SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

 

Quando da concessão do benefício ao usuário, é realizado seu cadastramento pela 

concessionária de transporte coletivo, via Sistema de Bilhetagem Eletrônica. O cadastramento tem 

como objetivo habilitar e autorizar a personalização de cartões para usuários com direito a isenções 

e benefícios tarifários. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica é composto por um conjunto de equipamentos 

destinados a facilitar a cobrança da tarifa, bem como a geração e coleta de dados do Sistema 

Integrado de Transporte, sendo um dispositivo que possibilita a integração e controla a relação do 

usuário com o Sistema, no tocante à utilização do mesmo. 

Os veículos e terminais de transporte coletivo de Ponta Grossa estão equipados com 

validadores que permitem o controle de acesso, a arrecadação tarifária e a operação do veículo, 

permitindo a coleta automática de dados armazenados nos validadores. 
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O Sistema de Bilhetagem Eletrônica tem ainda como finalidade, a de coibir a evasão de 

receitas, por meio do registro e validação de todas as categorias de usuários, proporcionando o 

controle de acesso dos usuários pagantes ou não aos ônibus e terminais de transporte coletivo. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica no transporte público é uma plataforma desenvolvida 

para reduzir fraudes, sendo composto por equipamentos e softwares responsáveis pelo pagamento e 

administração das passagens, sendo que o validador é o elemento central deste sistema.  

A partir da etapa de validação (liberação da catraca, procedida pela identificação biométrica) que 

verifica saldo e tipo de cartão, o validador debita o valor da passagem, grava o novo saldo e libera o 

acesso da pessoa, fornecendo ainda informações importantes como horário de embarque, local e 

data de utilização. 

 

4 PASSE LIVRE 

 

É o benefício concedido aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental do 

município de Ponta Grossa, que residam a mais de 2 Km (dois quilômetros) da instituição de ensino 

em que estejam matriculados, conforme prevê a Lei Municipal 12.071/2015, onde o município 

estabelece os critérios para que estes alunos tenham acesso ao Passe Livre: 

 Art.1º  Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa "PASSE LIVRE" mediante a 

aquisição de créditos do transporte coletivo e doação aos estudantes residentes no 

Município de Ponta Grossa, a fim de custear integralmente as passagens, nos termos 

desta Lei. 

I - residir a mais de 2.000m (dois mil metros) da escola, levando-se em consideração 

para determinar tal distância, o trajeto mais próximo a ser percorrido pelo estudante por 

vias públicas oficiais trafegáveis entre a escola e a residência do estudante;  

 

Tem direito ao benefício, os estudantes da rede pública ou particular de ensino: 

fundamental, médio, cursos técnicos, EJA (Educação de Jovens e Adultos), universitários e pós-

graduação. 

A liberação de Passe Livre à estudantes de escolas públicas estaduais é feita através do 

direcionamento do estudante à instituição de ensino, sendo realizado em concordância entre o 

Núcleo Regional de Educação - NRE, Secretaria Municipal de Educação - SME e estabelecimentos 

de ensino. 

Importante salientar que, em caso de desistência de vaga na instituição direcionada pelo 

Núcleo Regional de Educação - NRE, pelo estudante ou seu representante legal, o estudante perde o 

direito de concessão do benefício Passe Livre. 

Conforme esta legislação, todos os estudantes cadastrados e que residam a mais de 2.000 

(dois mil) metros da instituição de ensino, têm direito aos acessos gratuitos diários necessários para 

https://agoraesimples.com.br/negocios/validador-de-onibus-precos-beneficios/
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o deslocamento residência/escola e escola/residência, nas linhas de ônibus correspondentes. Para 

isso, o estudante beneficiado deve indicar as linhas de ônibus que necessita utilizar.  

A quantidade de créditos mensais ficará diretamente relacionada ao calendário escolar e 

aos turnos e horários das aulas, cadastrados pela SME no início do ano letivo para deslocamento de 

ida e volta à instituição de ensino. O saldo do cartão não é cumulativo. Dessa forma, se o estudante 

não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será creditada apenas a diferença para completar as 

passagens relativas àquele mês. O valor creditado leva em consideração os dias letivos de cada mês, 

conforme repassado pelas instituições de ensino e cadastrado pela SME.  

A solicitação se faz mediante a matrícula do estudante nas unidades de ensino, e cadastro 

via site da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento 

(https://transportes.pontagrossa.pr.gov.br/transportes/transporte-coletivo/passe-livre/), onde deverá 

ser inserido o comprovante de matrícula e demais documentos (conforme a peculiaridade de cada 

estudante) ou presencialmente no Escritório da Smip, noTerminal Central de Transporte Coletivo, a 

partir do início do ano letivo. 

 

4.1 Requisitos Gerais 

O Passe Livre é concedido aos estudantes de instituições de ensino regular, cadastrados no 

sistema de estudantes Detra/Smip, que atendam as condições mínimas abaixo, incluindo o 

cumprimento de todas as exigências de comprovação documental, conforme situação individual do 

estudante. 

a) Escolas públicas (fundamental e médio): Residir a mais de 2.000 m de distância entre sua 

residência e a instituição de ensino; 

b) Instituições Particulares (fundamental, médio e superior): Residir a mais de 2.000 m de distância 

entre sua residência e a instituição de ensino e comprovar bolsa de estudos de 100%, Financiamento 

Estudantil de 100%, ou ainda, Prouni bolsa Integral; 

c) Ensino Superior Público: Residir a mais de 2.000 m de distância entre sua residência e a 

instituição de ensino, estar cadastrado no CadÚnico e ser beneficiário de qualquer programa 

assistencial do governo federal(em nome do aluno maior de idade): Auxílio Brasil, Bolsa Família, 

Tarifa Social de Energia Elétrica, Casa Verde e Amarela, etc.) 

c) Residir no município de Ponta Grossa. 

Além de atender aos critérios anteriores, o estudante precisa apresentar Comprovante de 

Matrícula Escolar - SMIP, emitido a cada ano letivo pela instituição de ensino, carimbado e 

assinado pela direção da instituição; por funcionário da secretaria da instituição responsável pelo 

cadastro e pelo responsável legal pelo estudante, com data de emissão recente (não superior a 30 

dias); 

O cadastramento pode ser realizado pelo próprio estudante, desde que seja maior de 18 

(dezoito) anos. Os alunos menores de 18 (dezoito) anos devem estar acompanhados de seus pais ou 

responsável legal. 
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4.2 Da Aprovação 

Os documentos apresentados serão avaliados, bem como os dados pessoais do cadastro 

serão confirmados e atualizados no sistema de estudantes Detra/Smip. Será ainda verificada a 

distância de no mínimo 2.000 m (dois mil metros) casa-instituição de ensino, a fim de se efetivar a 

concessão do benefício. 

Os cadastros aprovados até o 7º dia útil terão créditos disponibilizados a partir do mês 

seguinte à solicitação. Até o estudante realizar a carga no cartão Passe Livre, o mesmo poderá 

utilizar o cartão de estudante Meia Passagem, o qual é liberado automaticamente quando da 

aprovação do Passe Livre. 

 

4.3 Da Recarga 

A Concessionária de transporte coletivo deverá disponibilizar em seus equipamentos entre 

o 1° (primeiro) e 5°(quinto) dia útil de cada mês, a "carga" dos créditos adquiridos pela SME. Após 

essa data, os créditos não carregados devem ser estornados a SME. 

A carga poderá ser feita nos Pontos de Venda da Concessionária nos terminais de 

transporte coletivo ou, inserindo-se o cartão nos equipamentos de recarga (totens) disponibilizados 

em todos os terminais de transporte coletivo. 

 

5 MEIA PASSAGEM 

 

É o benefício concedido aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental do 

município de Ponta Grossa, que residam a mais de 1 Km (um quilômetro) da instituição de ensino 

em que estejam matriculados, conforme prevê a Lei Municipal 7.018/2015: 

Art. 17º § 1º - Será instituído o benefício de passe escolar na estrutura operacional do sistema de 

transporte coletivo, no qual o estudante beneficiado pagará 50% (cinqüenta por cento) 

do preço da tarifa vigente destinado, exclusivamente, a permitir o transporte do 

estudante do seu local de moradia para a instituição de ensino e vice-versa. 

   § 2º - Os estudantes matriculados em escolas públicas, de ensino regular fundamental, 

médio e superior, que residam há mais de 1.000m (mil metros) das escolas que 

freqüentam, terão direito à tarifa reduzida na forma do § 1º deste artigo 

A solicitação se faz mediante a matrícula do estudante nas unidades de ensino, e cadastro 

via site da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento 

(https://transportes.pontagrossa.pr.gov.br/transportes/transporte-coletivo/meia-passagem/), onde 

deverá ser inserido o comprovante de matrícula e demais documentos (nos casos de instituição 

municipal ou particular) ou presencialmente no Escritório da Smip, noTerminal Central de 

Transporte Coletivo, a partir do início do ano letivo. 

 

https://transportes.pontagrossa.pr.gov.br/transportes/transporte-coletivo/meia-passagem/
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5.1 Requisitos Gerais  

a) Escolas Públicas e Instituições Públicas de Ensino Superior: Residir a mais de 1.000 m de 

distância entre sua residência e a instituição de ensino. 

b) Instituições Particulares: residir a mais de 1.000 m de distância entre sua residência e a 

instituição de ensino e comprovar bolsa de estudos de no mínimo 50%, Financiamento Estudantil 

de no mínimo 50%, ou ainda, Prouni bolsa Parcial de 50%. 

c) Estudar em curso presencial ou de ensino à distância (EAD) com equivalência ao curso com 

presença obrigatória.  

d) Residir no município de Ponta Grossa. 

 

5.2 Da Aprovação 

Os documentos apresentados serão avaliados, bem como os dados pessoais do cadastro 

serão confirmados e atualizados no sistema de estudantes Detra/Smip. Será ainda verificada a 

distância de no mínimo 1.000 m (mil metros) casa-instituição de ensino, bem como os requisitos e 

particularidades de cada estudante, a fim de se efetivar a concessão do benefício. 

 

5.3 Da Recarga 

A cota do cartão Meia Passagem é liberada mensalmente para compra de créditos no 

cartão, a qual é feita a critério do aluno ou responsável legal, considerando o calendário escolar 

cadastrado inicialmente pela SME. 

A carga deverá ser feita nos Pontos de Venda da Concessionária, nos terminais de 

transporte coletivo. 

 

6 CARTÃO DE ISENTOS 

 

A gratuidade para idosos, pessoas com deficiência e algumas categorias especiais é 

assegurada desde a Constituição de 1988 e pelo Estatuto do Idoso de 2003.  

Para ter direito ao cartão de Isento, o beneficiário deve residir no município de Ponta 

Grossa e atender aos requisitos estabelecidos na Lei 7.018/2002 e Decreto 16.125/2019: 

Art. 1º - São isentos do pagamento da tarifa:  

I – crianças até 06 (seis) anos de idade e pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta 

e cinco) anos, desde que devidamente identificados e, todos, desde que não ocasionem o 

giro da catraca;  

III - pessoas portadoras de deficiência e doença mental com comprometimento de 

locomoção, com renda individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais, 

bem como com um acompanhante caso necessário à condução do deficiente, devidamente 

credenciados na forma do regulamento; 
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V - pessoas portadoras de deficiência física com comprometimento de locomoção, com 

renda individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais, bem como um 

acompanhante caso necessário à condução do deficiente, devidamente credenciados na 

forma do regulamento; 

VI - pessoas com deficiência física sem comprometimento de locomoção, com renda 

individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais, devidamente 

credenciados junto ao órgão gestor do sistema de transporte coletivo urbano; 

VII - pessoas portadoras de deficiência visual com comprometimento e locomoção, com 

renda individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais, bem como um 

acompanhante caso necessário à condução do deficiente, devidamente credenciados na 

forma do regulamento; 

VIII - pessoas com deficiência auditiva com até 12 (doze) anos de idade e com 

comprometimento de locomoção, bem como um acompanhante caso necessário para a 

condução do deficiente, devidamente credenciados junto ao órgão gestor do sistema de 

transporte coletivo urbano; 

IX - pessoas portadoras de deficiência auditiva com idade igual ou superior a 12 (doze) 

anos, com renda individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais, 

devidamente credenciadas na forma do regulamento; 

X - aposentados por invalidez com renda individual mensal inferior à 1,5 (um e meio)salário 

mínimo nacional, devidamente credenciados na forma do regulamento,limitado ao 

máximo de duas viagens diárias; 

XI - idosos compreendidos na faixa etária de 60 (sessenta) à 65 (sessenta e cinco)anos, cuja 

renda mensal comprovada seja de até 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional, 

devidamente credenciados na forma do regulamento, limitado ao máximo de 02 (duas) 

viagens diárias, com 40 (quarenta) créditos mensais, estes não cumulativos na recarga. 

 

A solicitação pode ser realizada através do site do Departamento de Transporte/SMIP 

(https://web.pontagrossa.pr.gov.br/), através do preenchimento de cadastro e posterior inserção das 

imagens de documentos para avaliação, ou ainda de forma presencial, no Cecon FASPG (antigo 

Hospital 26 de Outubro); Ginásio Jamal Farjalah Bazzi (Ginásio dos Portadores de Necessidades 

Especiais); Caps ou instituições credenciadas. 

 

6.1 Requisitos Gerais  

Podem solicitar o benefício: idosos com idade entre 60 e 65 anos, idosos acima de 65 anos; 

aposentados por invalidez e pessoas com deficiência ou doença mental. 

Para crianças menores de 12 (doze) anos, Cadeirantes e Pessoas com Deficiência são 

autorizados o cadastramento de até 03 (três) acompanhantes maiores de 18 (dezoito) anos, caso 

necessário e solicitado em laudo médico, sendo utilizado um único cartão, constando o nome do 

titular e a inscrição “com acompanhante”, ocasionando 2 (dois) giros na roleta. 

a) Idosos acima de 65 anos: estabelecido pelo Estatuto do Idoso. Também é garantido o acesso à 

parte dianteira dos veículos, apresentando documento oficial com foto que comprove a idade. 

b) Idosos entre 60 e 65 anos: cadastrado no CadÚnico e renda pessoal de até 1,5 salário mínimo e 

meio nacional; 
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c) Aposentados por Invalidez: cadastrado no CadÚnico e renda pessoal de até 1 salário mínimo e 

meio nacional, comprovando-se a situação de invalidez e o benefício ativo através de extrato do 

INSS; 

d) Pessoas com Deficiência ou Doença Mental: cadastrado no CadÚnico; renda pessoal de até 2 

salários mínimos nacional e laudo médico de especialista atestando a patologia e indicando o 

grau de deficiência e as condições físicas/mentais duo usuário. 

 

6.2 Da Aprovação 

Os documentos inseridos no sistema serão avaliados por servidores da Seção de Isenções – 

Detra/Smip, bem como os dados pessoais do cadastro serão confirmados e atualizados no Programa 

de Cadastramento de Isenções Tarifárias - Pcit, a fim de se efetivar a concessão do benefício. 

 

6.3 Da Validade do cartão 

O Cartão dos Idosos a partir de 60 anos e Aposentados por Invalidez têm validade de 1 

(um) ano, devendo a renovação ser solicitada após 1 (um) ano, no mês de seu aniversário. 

O cartão das Pessoas com Deficiência ou Doença Mental têm validade de 2 (dois) anos, 

devendo a renovação ser solicitada após esse período, no mês de seu aniversário.  

 

 

7 GRATUIDADES -  FRAUDES ou USO INDEVIDO 

 

Os cartões de Passe Livre, Meia Passagem e de Isento são personalizados, confeccionados 

com foto impressa, a fim de se evitar fraudes ou utilização indevidamente por terceiros.  

O cartão é de uso pessoal e intransferível. O uso indevido implica em suspensão do 

benefício para apuração da irregularidade, e, em sendo constatado, o usuário será penalizado através 

de pagamento de multa ou até mesmo a perda do benefício. 

Conforme o Decreto 10.370/2015 considera-se uso indevido das gratuidades do Sistema 

de Transporte Coletivo e da redução de 50% da tarifa para estudantes: 

 Art. 2°  I - utilização por pessoa diversa daquela ao qual o cartão é personalizado; 

  II - utilização sem o acompanhante para os usuários isentos por motivo de necessidades 

especiais; 

 III - utilização fora da faixa de horário definido para os estudantes, exceto para estudantes 

do ensino superior; 

 IV - utilização fora de dia letivo para o bilhete de estudante; 

 V - utilização em finalidade diversa para a qual o benefício é concedido; 

 VI - comercialização do bilhete de transporte coletivo. 
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Art. 3º  Verificado o uso indevido, o Chefe da Divisão de Fiscalização Viária da AMTT 

determinará o bloqueio do Bilhete e a imposição das seguintes penalidades: 

 I - Multa no valor equivalente a 5 (cinco) tarifas do STC na primeira infração; 

II - Multa no valor equivalente a 10 (dez) tarifas do STC na segunda infração; 

III - Perda do benefício tarifário pelo prazo de 2 anos quando do terceiro uso indevido. 

A utilização dos benefícios de forma indevida e as fraudes aumentam o custo do transporte 

público, incorrendo em evasão de receita, trazendo prejuízo para toda a população que paga o 

sistema de transporte.  

Importante informar ainda que, em caso de furto ou perda do cartão, o usuário deverá 

imediatamente comunicar a Concessionária, para que seja providenciado o seu bloqueio, evitando-

se a utilização por terceiros. 

 

 

7.1  CATEGORIA: CADEIRANTES 

a) Quantidade de Passagens: esta categoria possui passagens ilimitadas durante a validade do 

cartão, que é de 02 (dois) anos. 

b) Acompanhantes: são permitidos até 03 (três) acompanhantes (maior de 18 anos) quando 

solicitado em laudo médico do especialista, sendo que estes deverão estar cadastrados no 

sistema Pcit-Smip e da concessionária. 

 

7.1.1 Formas de Utilização do cartão 

a) Sem acompanhante – nos veículos de transporte coletivo: o cadeirante acessa o veículo pela 

plataforma elevatória (na porta traseira), com ajuda do funcionário da concessionária que 

opera a plataforma, e assim que posicionado corretamente e em segurança, entrega a este 

funcionário seu cartão de isento, que confere e aproxima o cartão do validador, de forma que 

sua imagem seja registrada pelo sistema biométrico e realizando 01 (um) giro de roleta. 

b) Sem acompanhante – nos terminais de transporte coletivo: o cadeirante acessa os terminais 

pelo portão exclusivo, entrega seu cartão de isento ao funcionário da concessionária, que 

confere e aproxima o cartão do validador, de forma que sua imagem seja registrada pelo 

sistema biométrico e realizando 01 (um) giro de roleta. 

c) Com acompanhante -  nos veículos de transporte coletivo: o cadeirante acessa o veículo pela 

plataforma elevatória (na porta traseira), com ajuda de seu acompanhante e/ou funcionário 

da concessionária que opera a plataforma, e assim que posicionado corretamente e em 

segurança, entrega seu cartão ao acompanhante, para que este então acesse o veículo pela 

porta dianteira e aproxime o cartão do validador, realizando 02 (dois) giros de roleta e o 

registro pelo sistema biométrico. 
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7.1.2 Possíveis Fraudes 

a) Utilização sem a presença de acompanhante 

b) Utilização sem a presença de acompanhante 

c) Utilização apenas pelo acompanhante 

d) Utilização por terceiros, que não os acompanhantes cadastrados (configurando venda, 

empréstimo, equívoco) 

e) Giro da roleta ocasionado por terceiros (não funcionário da concessionária), no caso de 

cadeirante sem acompanhante, comprovado por registro biométrico. 

 

7.1.3 Identificação da Fraude 

Poderá ser constatada pessoalmente através de conferência realizada por funcionários da 

concessionária ou de agentes fiscalizadores do município. 

 

7.1.4 Exceções para a falta de registro biométrico ou acesso diferenciado  

Em se tratando de cadeirante “sem acompanhante”, a imagem registrada na Biometria 

Facial no momento do giro da roleta deverá ser de funcionário da concessionária, sendo 

desconsiderado como “Uso Indevido”.  

 

 

7.2 CATEGORIA:  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU DOENÇA MENTAL 

a) Quantidade de Passagens: esta categoria possui passagens ilimitadas durante a validade do 

cartão, que é de 02 (dois) anos. 

b) Acompanhantes: são permitidos até 03 (três) acompanhantes (maior de 18 anos) quando 

solicitado em laudo médico do especialista, sendo que estes deverão estar cadastrados no 

sistema Pcit-Smip e no sistema da concessionária. 

 

7.2.1 Formas de Utilização do cartão 

a) Sem acompanhante: O usuário acessa o ônibus coletivo ou terminais de transporte e 

aproxima o cartão do validador, realizando 01 (um) giro de roleta e registro pelo sistema 

biométrico. 

b) Com acompanhante: O usuário acessa o veículo coletivo ou terminais, aproxima o cartão do 

validador, efetua 01 (um) giro de roleta. Em seguida, entrega seu cartão ao acompanhante, 

para que este então aproxime o cartão do validador e realize o 2º (segundo) giro de roleta e o 

registro pelo sistema biométrico. 
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7.2.2 Possíveis Fraudes 

a) Utilização sem a presença de acompanhante, realizando somente 01 (um) giro de roleta 

b) Utilização apenas pelo acompanhante, realizando somente 01 (um) giro de roleta 

c) Utilização por terceiros, que não os acompanhantes cadastrados (configurando venda, 

empréstimo, equívoco) 

 

7.2.3 Identificação da Fraude 

a) Poderá ser constatada pessoalmente através de conferência realizada por funcionários da 

concessionária ou de agentes fiscalizadores do município. 

b) Biometria Facial 
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7.2.4 Exceções para a falta de registro biométrico ou acesso diferenciado  

a) Muletante sem acompanhante - nos veículos de transporte coletivo: nos casos em que o 

mesmo tenha dificuldade em adentrar ao ônibus coletivo pela porta dianteira e passar pela 

roleta, o mesmo poderá acessar o veículo pela porta traseira na plataforma elevatória, 

estando acompanhado de funcionários da concessionária, a fim de evitar possíveis acidentes 

(queda), em seguida dirige-se até a catraca, aproxima seu cartão do validador, efetuando 01 

(um) giro de roleta e registro biométrico. 

b) Muletante com acompanhante - nos veículos de transporte coletivo: nos casos em que o 

mesmo tenha dificuldade em adentrar ao ônibus coletivo pela porta dianteira e passar pela 

roleta, o mesmo poderá acessar o veículo pela porta traseira na plataforma elevatória com 

seu acompanhante, a fim de evitar possíveis acidentes (queda), em seguida dirige-se até a 

catraca, aproxima seu cartão do validador, efetuando 01 (um) giro de roleta e registro 

biométrico. Logo após, entrega o cartão ao seu acompanhante para que este acesse o ônibus 

pela porta dianteira, aproxime o cartão do validador, realize o 2º (segundo) giro de roleta e 

registro biométrico. 

c) Muletante sem acompanhante - nos terminais de transporte coletivo: nos casos em que o 

mesmo tenha dificuldade em adentrar aos terminais de ônibus passando pela roleta, este 

poderá acessar pelo portão exclusivo e logo em seguida aproximar seu cartão no validador 

da catraca, efetuando 01 (um) giro de roleta e registro biométrico. 

d) Muletante com acompanhante - nos terminais de transporte coletivo: nos casos em que o 

mesmo tenha dificuldade em adentrar aos terminais de ônibus passando pela roleta, este 

poderá acessar pelo portão exclusivo e logo em seguida dirige-se até a catraca, aproxima seu 

cartão no validador da catraca, efetuando 01 (um) giro de roleta e registro biométrico. Logo 

após, entrega o cartão ao seu acompanhante para que este aproxime o cartão do validador, 

realize o 2º (segundo) giro de roleta e registro biométrico. 

e) Baixa estatura – no caso de usuários de baixa estatura, em que não há possibilidade de 

registro de imagens pela câmera do validador, essa informação será anotada no cadastro da 

concessionária e desconsiderados possíveis bloqueios por uso indevido. 

f) Autistas - Nos casos em que não for possível o registro biométrico devido a crises de 

comportamento (agitação), comprovado pessoalmente com seu responsável legal, será 

desconsiderado o Uso Indevido, e esta informação será anotada no cadastro da 

concessionária. 
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7.3 CATEGORIA: APOSENTADOS POR INVALIDEZ 

a) Quantidade de Passagens esta categoria é limitada a 02 (duas) passagens diárias ou 40 

passagens mensais, não cumulativas, durante a validade do cartão, que é de 01 (um) ano. 

b) Forma de utilização do cartão: terão acesso aos coletivos ou terminais de transporte, ao 

aproximar o cartão nos validadores para liberação da catraca e registro biométrico. 

c) Possíveis fraudes: utilização por terceiros (venda, empréstimo, equívoco) 

 

7.3.1 Identificação da Fraude 

a) Poderá ser constatada pessoalmente através de conferência realizada por funcionários da 

concessionária ou de agentes fiscalizadores do município. 

b) Biometria Facial 

 

7.3.2 Exceções para a falta de registro biométrico ou acesso diferenciado  

a) Baixa estatura – no caso de usuários de baixa estatura, em que não há possibilidade de 

registro de imagens pela câmera do validador, essa informação será anotada no cadastro da 

concessionária e desconsiderados possíveis bloqueios por uso indevido. 

b) Autistas - Nos casos em que não for possível o registro biométrico devido a crises de 

comportamento (agitação), comprovado pessoalmente com seu responsável legal, será 

desconsiderado o Uso Indevido, e esta informação será anotada no cadastro da 

concessionária.  
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7.4 CATEGORIA: ESTUDANTE MEIA PASSAGEM 

O benefício de Estudante Meia Passagem deve ser utilizado exclusivamente nos dias, 

turnos e horários indicados pelo estudante no momento da solicitação. Além disso, o cartão não 

pode ser utilizado nos feriados, domingos e períodos de férias escolares. 

A partir do momento que o estudante passa a usufruir do benefício, é feito o lançamento de 

informações no sistema. Se porventura é realizada a utilização dos cartões fora do calendário ou 

horário especificado, o sistema sinaliza o possível uso indevido. Neste caso, é feita a confrontação 

dos dados da utilização com o calendário escolar, ou se há solicitação da instituição/redes de ensino 

e autorização da Seção de Isenções - Smip, nos casos de reposição de aula ou eventos previamente 

informados pela SME. 

a) Quantidade de Passagens: esta categoria possui no mínimo 02 (duas) passagens e no 

máximo 04 (quatro) passagens diárias, para os caso de estágio obrigatório ou aulas no 

contra-turno, durante a validade do cartão, que é até 31 de dezembro daquele ano letivo. 

b) Forma de utilização do cartão: o estudante poderá utilizar o cartão nos ônibus coletivos ou 

nos terminais, aproximando o cartão no validador acima das catracas para liberação da roleta 

e registro biométrico, conforme o calendário escolar, turno e contra-turno cadastrados no 

sistema de estudantes, quando da aprovação do benefício. 

 

7.4.1 Possíveis Fraudes 

a) Utilização por terceiros (venda, empréstimo, equívoco) 

b) 02 (dois) estudantes passando ao mesmo tempo na roleta, ocasionando apenas 01 (um) giro 

c) Utilização durante feriados e recesso escolar (férias) 

d) Utilização em linhas fora da rota casa-colégio 

e) Acesso aos terminais ou ônibus coletivo pulando sobre a roleta, evitando o pagamento da 

tarifa 

f) Utilização seqüencial com o Passe Livre 

g) Vandalismo dos ônibus coletivos ou terminais de transporte 

h) Agressões ou atos de violência no interior dos ônibus coletivos ou terminais de transporte 

 

7.4.2 Identificação da Fraude 

a) Poderá ser constatada pessoalmente através de conferência realizada por funcionários da 

concessionária ou de agentes fiscalizadores do município. 

b) Através de Sistema de Bilhetagem Eletrônica  

c) Biometria Facial 
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7.4.3 Exceções para a falta de registro biométrico 

a) Baixa estatura – no caso de usuários de baixa estatura, em que não há possibilidade de 

registro de imagens pela câmera do validador, essa informação será anotada no cadastro do 

usuário na concessionária e desconsiderados possíveis bloqueios por uso indevido. 

b) Guarda compartilhada – nos casos em que os responsáveis legais ou tutores do estudante 

possuam a guarda compartilhada, comprovada através de Declaração de Guarda 

Compartilhada e conforme acordo entre as partes, o estudante utilize o endereço de ambos 

para se deslocar até a instituição de ensino, serão cadastradas as linhas de ônibus que 

atendem estes endereços, a fim de que o estudante possa fazer seu deslocamento até a 

instituição de ensino e vice-versa, sem incorrer em uso indevido por utilizar linhas de ônibus 

fora da rota casa-colégio. 

 

 

7.5 CATEGORIA ESTUDANTE PASSE LIVRE 

O benefício de Passe Livre deve ser utilizado exclusivamente nos dias, turnos e horários 

indicados pelo estudante no momento da solicitação. Além disso, o cartão não pode ser utilizado 

nos feriados, domingos e períodos de férias escolares. 

A partir do carregamento dos créditos no cartão Passe Livre, fica proibida a utilização do 

cartão de Meia Passagem, exceto nos casos previamente autorizados como: aulas ofertadas no 

contra-turno (conforme grade de horários), contra-turno social nas instituições de fortalecimento e 

estágio obrigatório, mediante apresentação de declaração que os configure. 

A partir do momento que o estudante passa a usufruir do benefício, é feito o lançamento de 

informações no sistema. Se porventura é realizada a utilização dos cartões fora do calendário ou 

horário especificado, o sistema sinaliza o possível uso indevido. Neste caso, é feita a confrontação 

dos dados da utilização com o calendário escolar, ou se há solicitação da instituição/redes de ensino 

e autorização da Seção de Isenções - Smip, nos casos de reposição de aula ou eventos previamente 

informados pela SME. 

a) Quantidade de Passagens: esta categoria possui no mínimo 02 (duas) passagens e no 

máximo 03 (três) passagens diárias, aplicados aos estudantes que freqüentam contra-turno 

nos serviços de fortalecimento de vínculo social, durante a validade do cartão, que é até 31 

de dezembro daquele ano letivo. 

b) Formas de utilização do cartão: o estudante poderá utilizar o cartão nos ônibus coletivos ou 

nos terminais, aproximando o cartão no validador acima das catracas para liberação da roleta 

e registro biométrico, conforme o calendário escolar, turno e contra-turno, cadastrados no 

sistema de estudantes quando da aprovação do benefício. 

7.5.1 Possíveis Fraudes 

a) Utilização por terceiros (venda, empréstimo, equívoco) 

b) 02 (dois) estudantes passando ao mesmo tempo na roleta, ocasionando apenas 01 (um) giro 

c) Utilização durante feriados e recesso escolar (férias) 
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d) Utilização em linhas fora da rota casa-colégio 

e) Acesso aos terminais ou ônibus coletivo pulando sobre a roleta, evitando o pagamento da 

tarifa 

f) Utilização seqüencial com o Passe Livre 

g) Vandalismo dos ônibus coletivos ou terminais de transporte 

h) Agressões ou atos de violência no interior dos ônibus coletivos ou terminais de transporte 

 

7.5.2 Identificação da Fraude 

a) Poderá ser constatada pessoalmente através de conferência realizada por funcionários da 

concessionária ou de agentes fiscalizadores do município. 

b) Através de Sistema de Bilhetagem Eletrônica  

c) Biometria Facial 

 

7.5.3 Exceções para a falta de registro biométrico 

a) Baixa estatura – no caso de usuários de baixa estatura, em que não há possibilidade de 

registro de imagens pela câmera do validador, essa informação será anotada no cadastro do 

usuário na concessionária e desconsiderados possíveis bloqueios por uso indevido. 

b) Guarda compartilhada – nos casos em que os responsáveis legais ou tutores do estudante 

possuam a guarda compartilhada, comprovada através de Declaração de Guarda 

Compartilhada e conforme acordo entre as partes, o estudante utilize o endereço de ambos 

para se deslocar até a instituição de ensino, serão cadastradas as linhas de ônibus que 

atendem estes endereços, a fim de que o estudante possa fazer seu deslocamento até a 

instituição de ensino e vice-versa, sem incorrer em uso indevido por utilizar linhas de ônibus 

fora da rota casa-colégio. 

 

 

 

7.6 CATEGORIA IDOSOS DE 60 A 65 ANOS 

a) Quantidade de Passagens: esta categoria está limitada a 02 (duas) passagens diárias ou 40 

passagens mensais, não cumulativas, durante a validade do cartão, que é de 01 (um) ano. 

b) Forma de utilização do cartão: terão acesso aos coletivos ou terminais de transporte, ao 

aproximar o cartão nos validadores para liberação da catraca e registro biométrico. 

 

7.6.1 Possíveis Fraudes 

a) Utilização por terceiros (venda, empréstimo, equívoco) 
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7.6.2 Identificação da Fraude 

a) Poderá ser constatada pessoalmente através de conferência realizada por funcionários da 

concessionária ou de agentes fiscalizadores do município. 

b) Biometria Facial 

 

7.6.3 Exceções para a falta de registro biométrico ou acesso diferenciado  

a) Baixa estatura – no caso de usuários de baixa estatura, em que não há possibilidade de 

registro de imagens pela câmera do validador, essa informação será anotada no cadastro do 

usuário na concessionária e desconsiderados possíveis bloqueios por uso indevido. 

 

 

7.7 CATEGORIA IDOSOS ACIMA DE  65 ANOS 

a) Quantidade de Passagens: esta categoria está limitada a 02 (duas) passagens diárias ou 60 

passagens mensais, não cumulativas, durante a validade do cartão, que é de 01 (um) ano. 

b) Formas de Utilização do cartão: terão acesso aos coletivos ou terminais de transporte, ao 

aproximar o cartão nos validadores para liberação da catraca e registro biométrico. 

 

7.7.1 Possíveis Fraudes 

a) Utilização por terceiros (venda, empréstimo, equívoco) 

 

7.7.2 Identificação da Fraude 

a) Poderá ser constatada pessoalmente através de conferência realizada por funcionários da 

concessionária ou de agentes fiscalizadores do município. 

b) Biometria Facial 

 

7.7.3 Exceções para a falta de registro biométrico ou acesso diferenciado  

a) Baixa estatura – no caso de usuários de baixa estatura, em que não há possibilidade de 

registro de imagens pela câmera do validador, essa informação será anotada no cadastro da 

concessionária e desconsiderados possíveis bloqueios por uso indevido. 
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8 DA NOTIFICAÇÃO  

 

Constatada a fraude ou uso indevido, a Seção de Isenções entrará em contato com o titular 

do cartão, via telefone ou serviços de mensagem (whatsapp, email) comunicando sobre o ocorrido 

para atentar-se quanto à correta utilização do cartão, sendo registrados em planilha o dia, horário e o 

contato que tomou ciência do ocorrido. 

A informação da notificação ficará anotada no cadastro do usuário para futuras consultas e 

possíveis bloqueios, quando for o caso. 

 

9 DO BLOQUEIO 

 

Na tentativa de burlar o sistema de transporte coletivo, alguns passageiros utilizam cartões 

de outras pessoas, ocasionando uso indevido/fraude, onde seu titular tem o cartão bloqueado.  

O cartão é de uso pessoal e intransferível, não podendo ser utilizado por terceiros, mesmo 

que possuam vínculo familiar (irmãos, esposo e esposa, etc.).  

Em caso de reincidência a partir da notificação de uso indevido e da constatação de 

fraude e/ou tentativa de uso do cartão, será realizado o bloqueio do benefício até a sua 

regularização. 

O aviso de bloqueio é realizado na catraca, através de alerta sonoro, informando que há 

apenas mais 02 (duas) passagens para uso. 

 

10 DO DESBLOQUEIO 

 

Assim que informado na catraca, o usuário se dirige até o Escritório da Smip (Terminal 

Central de Transporte Coletivo), onde poderá visualizar as datas e horários registrados no sistema 

como uso indevido  e interpor recurso para análise, caso não concorde com a deliberação. 

Caso o recurso seja indeferido ou o usuário não queira recorrer, a liberação do cartão é 

feita mediante a retirada de boleto para o pagamento de multa no valor de 5 (cinco) passagens 

(valor integral) no caso de 1º (primeiro) bloqueio ou no valor de 10 (dez) passagens (valor 

integral) nos casos de reincidência. 

O usuário poderá ainda perder direito ao benefício pelo prazo de 02 (dois) anos quando o 

mesmo incorrer no 3º (terceiro) bloqueio por uso indevido. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as pessoas que têm direito à gratuidade e necessitam do benefício, devem realizar o 

cadastro no site da Smip (https://transportes.pontagrossa.pr.gov.br/solicitacao-e-renovacao-de-

cartoes-2/) conforme a categoria em que deseja o benefício, para direito à concessão do cartão Passe 

Livre, Meia Passagem ou cartão de Isento. O credenciamento do cadastro é acompanhado de 

fotografia atual do beneficiário, que é registrada no sistema e atualizada conforme a necessidade.  

As catracas dos ônibus coletivos e as de acesso aos terminais de transporte contam com 

equipamentos de Biometria Facial que se mostram eficientes na identificação de traços faciais da 

imagem registrada no momento do giro da roleta, comparando com a imagem registrada no banco 

de dados.  

A verificação e validação das imagens também são confrontadas por funcionários treinados 

para a tarefa, que colaboram e reforçam a conferência.  

A biometria facial é composta de recursos tecnológicos que têm como objetivo assegurar o 

uso correto pelo titular de cartão que possui benefício tarifário. 

O uso das leituras por Bilhetagem Eletrônica e da Biometria Facial são necessárias para 

reduzir a utilização de cartões por pessoas que não são titulares dos benefícios. 

Em caso de constatação de fraude e/ou tentativa de uso do cartão por terceiros é realizado o 

bloqueio do benefício até a sua regularização. 

O aviso de bloqueio é feito na catraca, onde o usuário saberá que seu cartão será bloqueado 

por meio de um aviso sonoro, alertando que haverá apenas mais 02 (duas) passagens para uso. 

A tecnologia implantada além de reduzir o uso indevido dos cartões, também facilita o 

estudo de demandas, fornecendo informações necessárias para cobrar a prestação de um melhor 

serviço à população. 
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