
COMO OBTER O PASSE LIVRE

VALOR DA TAXA

Procurar sua instituição de ensino para solicitar o benefício que dará direito ao Passe Livre. 
Após a instituição de ensino cadastrá-lo no site da EMTU, acessar  ,
preencher a requisição, gerar o boleto para pagamento da taxa, juntar a documentação 
necessária e levar a instituição de ensino que encaminhará para a EMTU. 

O aluno habilitado ao benefício do Passe Livre Metropolitano deverá recolher à EMTU/SP o 
valor de R$17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) por meio de boleto disponível neste site.

www.emtu.sp.gov.br/passe

Técnico Integrado

Profissionalizante

Superior

Curso Técnico

Pronatec

Pronatec

Privada

Renda per capita comprovada 
inferior a 1,5 salário mínimo 
nacional
+
Requisitos gerais

Renda per capita comprovada 
inferior a 1,5 salário mínimo 
nacional
+
Requisitos gerais

Requisitos gerais

Importante:

Solicite a atualização
de seu cadastro junto a escola

Não tem direito

Privada

Fundamental/Médio

Curso Técnico

Técnico Integrado

Profissionalizante

Superior

Superior PROUNI

Superior FIES

Superior Cotas Sociais

Superior - Escola da Família

Pronatec

Requisitos Gerais: 
. Cadastro liberado no portal da EMTU;
. morar a mais de 1 quilômetro da escola;
. ter ligação de transporte coletivo metropolitano entre a casa e a escola;
. não possuir nenhum outro benefício de gratuidade nos transportes.

CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA

Passo 1. Some todos os familiares que moram na 
mesma residência, mesmo os que não possuam renda.+ + +

Passo 2. Some todas as rendas existentes na 
residência.

Passo 3. Divida o valor da soma das rendas obtida
no Passo 2 pelo número de familiares obtido no 
Passo 1. Se o resultado for inferior a 
(Um mil, cento e oitenta e dois reais) você tem 
direito ao Passe Livre Metropolitano.

R$ 1.182,00

$ $+

Pública

QUEM TEM DIREITO AO PASSE LIVRE

Tipo de Escola Tipo de Ensino Gratuidade Requisitos

Fundamental/Médio
Basta reimprimir a carteirinha

http://www.emtu.sp.gov.br/passe
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