
Serviço:
TRANSPORTE ESCOLAR-  ATENDIMENTO PAIS 

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Solicitação vaga  ( de aluno ) para transporte escolar particular .

Obs: Em caso não conseguir a vaga diretamente na escola, entrar em 
contato com a Secretaria de Transportes (ST)

Público alvo: População em geral do município
Requisitos necessários:

Solicitação:

Presencial Secretaria de Transportes;
Telefone: (11)4512-7578
Email: maua.transporte@gmail.com

Obs: Aluno deverá estar matriculado em escola pública ou particular 
do município.

Etapas do processo:
Após o recebimento da solicitação é verificada a disponibilidade da vaga
para o transporte escolar particular , na área da escola pretendida. 

Prazo para
prestação do serviço: De acordo com a disponibilidade do transporte escolar.
Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento Atendimentos  preferênciais  a  portadores  de  necessidades  especiais,a

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Secretaria de Transportes (ST)
Rua: Vitorino Dell Antônia, 271 – Vila Noêmia, Mauá – SP

Telefone: (11) 4512-7578

Email: maua.transporte@gmail.com
Horário de Atendimento:

Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11) 4512-7578

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
TRANSPORTE ESCOLAR- PERMISSIONÁRIO 

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Solicitação de (Prefixo)  para trabalhar no transporte escolar                    
“ Permissionário” 

Público alvo: Autonômos e Estabelecimentos Escolares 
Requisitos necessários:  Quando houver Edital em andamento:

 O candidato deverá preencher uma ficha de inscrição e apresentar os
seguintes documentos:
- Cédula de Identidade
- CNH -Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou E 
- CPF
- Comprovante de residência
- Documentos do veículo e laudo cautelar emitido por empresa    
homologada pelo Detran-SP -Imetro.
- Certidão Civil e Criminal
- Outros documentos que o o Edital da Época poderá exigir
- Possuir veículo conforme Lei 3589/2003

Etapas do processo:
Quando  da  abertura  do   Processo  de  Seleção  Pública  ,  através  de
publicação do Diario Oficial. 

Prazo para
prestação do serviço:

Após a conclusão de todas as etapas do Chamamento Público , 
aproximadamente 60 (sessenta) dias. 

Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento:  Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento  Atendimentos preferênciais a portadores de necessidades especiais,a 

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Secretaria de Transportes (ST)
Rua: Vitorino Dell Antônia, 271 – Vila Noêmia, Mauá – SP

Telefone: (11) 4512-7578

Email: maua.transporte@gmail.com
Horário de Atendimento:

Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11) 4512-7578

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
TRANSPORTE ESCOLAR- AUXILIAR

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Solicitação  para trabalhar no transporte escolar                                         
“ Auxiliar ” 

Público alvo: Motoristas Autonômos 
Requisitos necessários:  

 O interessado deverá apresentar um contrato juntamente com o 
permissionário do prefixo e apresentar os seguintes documentos:
- Cédula de Identidade
- CNH Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou E 
- CPF
- Comprovante de residência
- Certidão Negativa de débitos 
- Certidão e Criminal
- Cadastro de motorista autonomo com a Prefeitura
- Certidão do prontuário – CNH 

Etapas do processo: Após o recebimento da documentação , confecção do Alvará .

Prazo para
prestação do serviço:

Atendendo os requisitos , e após a confecção do alvará – Imediato 

Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento:  Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento  Atendimentos preferênciais a portadores de necessidades especiais,a 

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Secretaria de Transportes (ST)
Rua: Vitorino Dell Antônia, 271 – Vila Noêmia, Mauá – SP

Telefone: (11) 4512-7578

Email: maua.transporte@gmail.com
Horário de Atendimento:

Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11) 4512-7578

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço: TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – FISCALIZAÇÃO DE  
LINHAS DE ÔNIBUS

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Fiscalização de linhas de ônibus

Público alvo: População em geral 
Requisitos necessários:

Acaso verifique alguma irregularidade de atraso,velocidade,higiene 
dos ônibus, quantidade de veículos na linha ,  comportamento dos 
funcionários (motoristas e cobradores)

Solicitação:

Presencial Secretaria de Transportes;
Telefone: (11)4512-7578
Email: maua.transporte@gmail.com

Etapas do processo:
Acaso verifique alguma irregularidade de atraso,velocidade, falta de 
educação dos funcionários, entrar em contato junto a Secretaria de 
Transportes (ST).

Prazo para
prestação do serviço: de 05 (cinco) a 15 (quinze) dias úteis
Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento Atendimentos  preferênciais  a  portadores  de  necessidades  especiais,a

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Secretaria de Transportes (ST)
Rua: Vitorino Dell Antônia, 271 – Vila Noêmia, Mauá – SP

Telefone: (11) 4512-7578

Email: maua.transporte@gmail.com
Horário de Atendimento:

Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11) 4512-7578

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – FISCALIZAÇÃO DE  
PONTOS DE PARADA E ABRIGO

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Fiscalização de pontos de parada e abrigo

Público alvo: População em geral 
Requisitos necessários:

Acaso verifique alguma inrregularidade, dano ou depredação.

Solicitação:

Presencial Secretaria de Transportes;
Telefone: (11)4512-7578
Email: maua.transporte@gmail.com

Etapas do processo:
Acaso verifique alguma inrregularidade, dano ou depredação, entrar 
em contato junto a Secretaria de Transportes (ST).

Prazo para
prestação do serviço: 30 (Trinta) dias 
Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento Atendimentos  preferênciais  a  portadores  de  necessidades  especiais,a

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Secretaria de Transportes (ST)
Rua: Vitorino Dell Antônia, 271 – Vila Noêmia, Mauá – SP

Telefone: (11) 4512-7578

Email: maua.transporte@gmail.com
Horário de Atendimento:

Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11) 4512-7578

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
TÁXIS – RECLAMAÇÕES 

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Fiscalização do veículos
Fiscalização dos pontos de táxi

Público alvo: População em geral 
Requisitos necessários:

Acaso verifique alguma irregularidade nos veículos ou nos pontos.

Solicitação:

Presencial Secretaria de Transportes;
Telefone: (11)4512-7578
Email: maua.transporte@gmail.com

Etapas do processo:
Acaso verifique alguma irregularidade nos veículos ou nos pontos, 
entrar em contato junto a Secretaria de Transportes (ST).

Prazo para
prestação do serviço: 10 (dez) dias úteis
Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento Atendimentos  preferênciais  a  portadores  de  necessidades  especiais,a

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Secretaria de Transportes (ST)
Rua: Vitorino Dell Antônia, 271 – Vila Noêmia, Mauá – SP

Telefone: (11) 4512-7578

Email: maua.transporte@gmail.com
Horário de Atendimento:

Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11) 4512-7578

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
TÁXIS – PERMISSIONÁRIOS 

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Solicitação de (Licença) para trabalhar como permissionário de Taxi.

Público alvo: Permissionários ( Motoristas autonomos)
Requisitos necessários: Quando houver Edital em andamento 

O candidato deverá preencher uma ficha de inscrição e apresentar os 
seguintes documentos:
- Cédula de Identidade
- CNH -Carteira Nacional de Habilitação
- CPF
- Comprovante de residência
- Documentos do veículo e laudo cautelar emitido por empresa    
homologada pelo Detran-SP -Imetro.
- Certidão Civil e Criminal
- Outros documentos que o o Edital da Época poderá exigir
- Veículo com no máximo 8 anos de fabricação.
- Curso Sest Senat

Etapas do processo:
Aguardar Chamamento Público, através de publicação no Diario 
Oficial pela Prefeitura Municipal de Mauá. 

Prazo para
prestação do serviço: Após a conclusão de todas as etapas do Chamamento Público , 

aproximadamente 60 (sessenta) dias. 
Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento Atendimentos  preferênciais  a  portadores  de  necessidades  especiais,a

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Secretaria de Transportes (ST)
Rua: Vitorino Dell Antônia, 271 – Vila Noêmia, Mauá – SP

Telefone: (11) 4512-7578

Email: maua.transporte@gmail.com
Horário de Atendimento:

Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11) 4512-7578



Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com

Serviço:
TÁXIS – AUXILIAR 

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Solicitação de (Licença) para trabalhar como “ Auxiliar” de Taxi.

Público alvo: Motoristas Autónomos 
Requisitos necessários: O interessado deverá apresentar um contrato juntamente com o 

permissionário do ponto e apresentar os seguintes documentos:

- Cédula de Identidade
- CNH -Carteira Nacional de Habilitação
- CPF
- Comprovante de residência
- Certidão Negativa de débitos 
- Certidão Criminal
- Cadastro de motorista autonomo com a Prefeitura
- Certidão do prontuário – CNH 

Etapas do processo: Após o recebimento da documentação , confecção do Alvará .

Prazo para
prestação do serviço:

Atendendo os requisitos , e após a confecção do alvará – Imediato 

Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento Atendimentos  preferênciais  a  portadores  de  necessidades  especiais,a

idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Secretaria de Transportes (ST)
Rua: Vitorino Dell Antônia, 271 – Vila Noêmia, Mauá – SP

Telefone: (11) 4512-7578

Email: maua.transporte@gmail.com
Horário de Atendimento:

Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11) 4512-7578

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
 ISENÇÃO TARIFÁRIA – CARTÃO ESTUDANTE 

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição:
Solicitação do Cartão Estudante .

Público alvo: População em geral – Estudantes 
Requisitos necessários: O interessado deverá preencher formulário disponibilizado no site da 

Prefeitura com :
Nome
RG
CPF
Filiação
Endereço 
Informar a Linha que utilizará 

Etapas do processo: Todo mês de Janeiro de cada ano será publicada  uma resolução, a qual
o  aluno  deverá  “  LER  “E   ACEITAR  OS  REQUISITOS  DA
RESOLUÇÃO , para preenchimento do referido formulário. Obs:  Esta
resolução poderá ou não conter algumas mudanças de um ano para outro.

Prazo para
prestação do serviço:

Após completar toda etapa do processo  e atendimento do prazo que 
deverá constar na resolução ;  

Acesso ao
serviço: Presencial ou Online. Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Ordem de chegada 

Online – Ordem de recebimento
Prioridade de Atendimento Atendimentos preferênciais a portadores de necessidades especiais.

Endereço de atendimento:
Presencial: Lojas Sim 
Rua: Praça Vinte e Dois de Novembro s/nº  no térreo do Centro de 
Formação de Professores Miguel Arraes (prédio da Secretaria de 
Educação )- Centro. 

Horário de Atendimento:
Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11)4518-6063

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
 ISENÇÃO TARIFÁRIA – CARTÃO – VT  Social 

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Solicitação do Cartão VT social.

Público alvo: População em geral – Desempregado  
Requisitos necessários:

Conforme Decreto 9007 de 30/ março/ 2022

Etapas do processo: Atendendo os requisitos necessários ,  o interessado deverá se dirigir à
Lojas Sim , munido da documentação exigida no Decreto. 

Prazo para
prestação do serviço:

Após completar toda etapa do processo ( Imediato).   

Acesso ao
serviço: Presencial -  Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Ordem de chegada 

Prioridade de Atendimento Atendimentos  preferênciais  a  portadores  de  necessidades  especiais,a
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Lojas Sim 
Rua: Praça Vinte e Dois de Novembro s/nº  no térreo do Centro de 
Formação de Professores Miguel Arraes (prédio da Secretaria de 
Educação. 

Horário de Atendimento:
Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11)4518-6063

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
 ISENÇÃO TARIFÁRIA – CARTÃO  IDOSO  SENIOR 

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Solicitação do Cartão Idoso acima de 64 anos  

Público alvo: População a partir de 64 anos, 11 meses e 29 dias. 
Requisitos necessários: Deverá ter a idade exigida, Documentação: 

RG/
CPF
Comprovante de Residencia ( em seu nome ou  Conjuge ou  
resposavel legal )
CNIS -Atualizado 
Carteira Profissional ( não poderá ter vinculo empregaticio)

Etapas do processo: Atender os requisitos do necessários (Idade e documentação) , após 
agendamento para atendimento presencial. 

Prazo para
prestação do serviço:

Após completar toda etapa do processo ( Imediato).   

Acesso ao
serviço: Presencial -  Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial – Dia e Hora marcada 

Prioridade de Atendimento Agendamento por telefone .( 4518-6063 ) 

Endereço de atendimento:
Presencial: Lojas Sim 
Rua:  Praça  Vinte  e  Dois  de  Novembro  s/nº  no  térreo  do  Centro  de
Formação  de  Professores  Miguel  Arraes  (prédio  da  Secretaria  de
Educação. (( o agendamento deverá ser feito por  telefone)) 

Horário de Atendimento:
Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira

Andamento do 
atendimento: Contato: (11)4518-6063

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com



Serviço:
 ISENÇÃO TARIFÁRIA – CARTÃO  IDOSO  ACIMA DE 65 
ANOS.

Responsável
pela execução: Secretaria de Transportes (ST)

Descrição: Solicitação do Cartão Idoso acima de 65 anos  - Não é obrigatório o uso 
do cartão ( Opcional) – Poderá usar o documento (RG) para comprovar a
idade. 

Público alvo: População em geral com esta idade. . 
Requisitos necessários: Deverá ter a idade exigida, Documentação: 

RG/
CPF
Comprovante de Residência ( em seu nome ou  Conjuge ou  
responsável legal )

Etapas do processo: Atender os requisitos do necessários (Idade e documentação) , após 
agendamento para atendimento presencial. 

Prazo para
prestação do serviço:

Após completar toda etapa do processo ( Imediato).   

Acesso ao
serviço: Presencial -  Consultar as etapas do processo acima.

Taxa:
Previsão de atendimento: Presencial –  Lojas Sim 

Rua: Praça Vinte e Dois de Novembro s/nº  no térreo do Centro de 
Formação de Professores Miguel Arraes (prédio da Secretaria de 
Educação. 

Prioridade de Atendimento Atendimentos  preferênciais  a  portadores  de  necessidades  especiais,a
idosos (superior a 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. (Lei federal 10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017

Endereço de atendimento:
Presencial: Lojas Sim 
Rua:  Praça  Vinte  e  Dois  de  Novembro  s/nº  no  térreo  do  Centro  de
Formação  de  Professores  Miguel  Arraes  (prédio  da  Secretaria  de
Educação.  

Horário de Atendimento:
Das 8h00 ás 17h00, de segunda-feira a sexta-feira



Andamento do 
atendimento: Contato: (11)4518-6063

Manifestação do usuário: Email: maua.transporte@gmail.com


