
Nº

Nome:

RG: Data de Nascimento:

CPF: Telefone:/       

Endereço:

Bairro:

CEP: -

Requisitos para cadastro do Cartão Integração COM:

▪ Trazer cópia do RG.

▪ Trazer cópia do comprovante de residência (Conta de Luz ou telefone recente).

▪ Comparecer à loja, portando o Formulário de Cadastro devidamente preenchido e assinado.

▪ Prazo de entrega do cartão, é de 48 horas (havendo mudança a empresa irá comunicar)

1. Objetivo

001 - Vila Margarida x Estação Ferraz 004 - Estação Ferraz x Vila São Paulo

001DV - Estação Ferraz x Cidade Kemel (via Albino/Brigida) 004BI - Estação Ferraz x Jardim Papai (via Nove de Julho)

001VP - Circular II (via Jardim Pérola) 005 - Hospital Regional x Jardim Rosana (via Estação)

002 - Estação Ferraz x CDHU Itajuíbe (via São João) 005BI - Estação Ferraz x Cidade Kemel (via ENPA)

003 - Estação Ferraz x Cambirí (via Cemitério) 006 - Estação Ferraz x Parque São Francisco (via Estação)

003DV1 -Estação Ferraz x Parque Imperial (via Jd. Castelo) 006VP - Estação Ferraz x Jardim Juliana (Via Hospit)

008 - Estação Gianetti x Vila Cristina (Via CDHU)

009 - Jardim Ipanema x Vila Jamil (Estação Gianetti)

3. A integração não será válida para passagens pagas em dinheiro, apenas com a utilização do cartão COM.

4. A integração só será válida no período de 60 ou 30 min de acordo com o item 7.

9. A integração não terá validade para linhas no mesmo sentido e nem para o retorno na mesma linha.

13. Taxa de emissão da segunda via do cartão integração - a taxa de emissão da segunda via do cartão é de dez tarifas vigentes.

Cidade:

Estou ciente do Regulamento de Integração de tarifas abaixo, assino a presente por ser expressão da verdade, sem prejuízo das 

penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal (Falsa Declaração).

Assinatura do interessado.

REGULAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE TARIFA - FERRAZ DE VASCONCELOS

Este programa tem por objetivo estabelecer o detalhamento necesssário à operacionalização da integração fisica, operacional e tarifária dos 

serviços municipais de transporte coletivo sobre pneus da cidade de Ferraz de Vasconcelos.

Uso da Empresa

Data do Cadastro

/         / 

/           /

2. O serviço integrado será constituído pelas linhas municipais do sistema regular abaixo descriminado, operando sob a gestão da empresa 

Radial Transporte Coletivo Ltda., sendo que outras linhas poderão ser agregadas ou retiradas por decisão da RTC.  Fica ressalvada a 

possibilidade de alterar os itinerários das linhas integradas, de acordo com suas necessidades.

12. Segunda via do cartão - Ocorrendo a perda, roubo ou extravio, será necessário entrar em contato com a central de bilhetagem RTC, solicitar o 

bloqueio e a segunda via do cartão 

14. Débito da tarifa de integração do cartão - Na primeira viagem, será descontado do cartão o valor da tarifa vigente integral e na segunda 

viagem dentro do periodo de uma hora, em outra linha o usuario terá a integração concluida sem qualquer outro débito.

15. A aquisição do cartão de integração deverá ser efetuado no Espaço Radial Ferraz - Rua Tito Temporim, 162 – Jd. São João -- Ferraz de 

Vasconcelos – Fone: (11) 4674-1267 (No VERAN Supermercado).

5. O cartão de integração poderá ser utilizado por mais de uma pessoa (na sequencia), mas somente a ultima pessoa terá direito a integração.

6. A integração só será concedida com o uso do cartão de integração denominado COM (Cartão de Ônibus Municipal), não sendo estendido aos 

usuários do cartão VT (Vale Transporte) e nem ao cartão escolar que conta com o desconto da metade da tarifa de ônibus.

10. Compra do cartão - O custo de emissão da primeira via do cartão de integração é de duas tarifas, a qual será cobrada do cliente apenas uma 

única vez, quando da primeira compra de créditos de passagens integradas.

11. A carga mínima de dez tarifas, será exigida apenas no momento da primeira compra do cartão integração. Após adquirido o cartão, deverá 

ser recarregado com a quantia mímina de R$ 10,00 (dez reais).

7. A integração só será realizada em linhas distintas e de lados opostos da cidade, ou seja, as linhas 003, 003DV1, 004, 004BI e 006 pertencem 

ao lado da Praça da Independência e, portanto não  integram entre si, mas poderão integrar com todas as linhas do lado da Praça da Bíblia: 001, 

001DV, 001VP, 002, 005, 005BI e 005VP e vice versa com período de integração de 60min; com exceção da linha 001DV que possui integração 

com a linha 001 em ambos os sentidos para qual o período de integração é de 30min.


