TERMO DE RESPONSABILIDADE / CIÊNCIA DA CORRETA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO ESCOLAR E
TERMO DE CONSENTIMENTO DE COMPARTILHAMENTO, TRATAMENTO E USO DE DADOS
PESSOAIS CADASTRADOS / DISPONIBILIZADOS

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIÊNCIA
I.
II.

III.

IV.
V.

Assumo a responsabilidade pela verdade das informações hora prestadas, sob pena
das disposições pertinentes no código penal.
Estou ciente de que o Cartão Escolar é para uso pessoal e intransferível, devendo ser
utilizado exclusivamente para deslocamento casa/escola e vice versa e apenas em dias
letivos.
Afirmo ter conhecimento de que a empresa Viação Paraty dispõe de câmeras de
biometria facial nos ônibus no transporte público dessa cidade, cuja imagens serão
utilizadas para fiscalização da correta utilização do benefício concedido.
Tenho consciência que o Cartão Escolar é para uso pessoal e intransferível, e que sua
má utilização poderá ocasionar suspensão do benefício.
Quando solicitado o estudante deverá apresentar seu cartão e documento com foto
aos motoristas, cobradores e fiscais.

Penalidades da utilização irregular
O não cumprimento das regras implicará em multa e suspensão do cartão em dias,
conforme abaixo:
1º Infração : Multa de R$ 15,00 e 10 dias de suspensão.
2º Infração : Multa de R$ 15,00 e 1 mês de suspensão.
3º Infração : Suspensão definitiva durante o Ano vigente.

TERMO DE CONSENTIMENTO DE COMPARTILHAMENTO, TRATAMENTO E USO DE DADOS
PESSOAIS.
Pelo presente instrumento particular de CONSENTIMENTO e para fins previstos na Lei n.º
13.709/2018, o TITULAR e/ou SEU REPRESENTANTE LEGAL (quando necessário), nesse ato,
fornece seus dados pessoais à Empresa Viação Paraty Ltda para ANÁLISE DE APROVAÇÃO e
CADASTRO, para obtenção do BENEFÍCIO ESCOLAR DO TRANSPORTE MUNICIPAL, certo de
que tais informações pessoais permanecerão em banco de dados da concessionária.

Caso opte por não aceitar os termos de uso, deverá agendar atendimento presencial através
dos telefones: Matão (016) 3382-3272 / Jaú (014) 3225-1800, e deverá comparecer no
horário agendado.
Vale ressaltar que consentimento a esse termo pode ser revogado a qualquer momento
mediante manifestação expressa.

