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DECRETO Nº 1.197, DE 16 DE MAIO DE 2019. 

Institui e regulamenta a Carteira 

de Identificação Estudantil de 

Quitandinha – CIEQ e decreta 

normas para o uso do transporte 

público escolar. 

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, em especial no disposto no inc. XXVIII do art. 62 da Lei Orgânica do 

Município e; 

Considerando a necessidade de identificação dos estudantes que utilizam o 

sistema público de transporte escolar, sob o prisma de impedir que pessoas alheias a 

educação se utilizem do serviço indevidamente; 

Considerando que o município possui extensa malha viária sem o alcance 

eficaz do transporte público de passageiros e que o transporte escolar é o único que 

abrange a totalidade da extensão do município, fazendo com que a população vise a 

utilização desse tipo de transporte, logo a identificação será um meio de repelir 

usuários indevidos; 

Considerando que o uso da Carteira de Identificação Estudantil auxiliará as 

autoridades na identificação de possíveis situações de evasão escolar e depredamento 

do patrimônio público; e 

Considerando que o uso da carteira auxiliará as autoridades públicas 

competentes e, eventualmente, policiais na fiscalização do serviço público de 

transporte escolar e nas incursões para averiguar denúncias, 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica instituída a Carteira de Identificação Estudantil de Quitandinha - 

CIEQ, para uso administrativo e fiscalizatório da rede pública de ensino situada no 

município, a qual será emitida pelas próprias unidades escolares, conforme modelo 

padrão constante no anexo I deste Decreto. 

§ 1º A Carteira de Identificação Estudantil deverá possuir as seguintes 

informações: 

I - Nome da Unidade de Ensino que o aluno está devidamente matriculado; 

II – Nome do Aluno; 

III – Nome do pai/mãe ou responsável pelo aluno; 
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IV – Telefone para contato. 

§ 2º A Carteira de Identificação Estudantil terá cores diferentes conforme 

turno no qual o estudante está matriculado: 

I – CIEQ Azul – Turno Matutino; 

II – CIEQ Amarela – Turno Vespertino; 

III – CIEQ Verde – Turno Noturno. 

Art. 2º O porte e apresentação da Carteira de Identificação Estudantil são 

obrigatórios para a utilização do transporte público escolar. 

Parágrafo Único – O estudante que não portar a CIEQ, ou recusar-se a 

apresenta-la ao motorista do transporte escolar, poderá ser conduzida por autoridade 

competente pública ou policial para averiguação de sua situação como estudante, 

junto a sua respectiva instituição de ensino. 

Art. 3º A CIEQ dá ao aluno o direito de utilizar o transporte escolar somente 

com a finalidade de ir do ponto de embarque para a escola/colégio que está 

matriculado, no período que está cursando. 

Parágrafo Único – Poderá ser concedida autorização especial para que o 

estudante utilize o transporte escolar em turno diferente do matriculado na instituição 

de ensino, apenas em casos que envolvam atividades escolares, programas públicos ou 

eventos educacionais. 

Art. 4º A emissão da CIEQ é gratuita. 

Art. 5º Poderá ser incluída na CIEQ informação complementar referente à 

cuidados especiais ou informação conveniente requerido pelos pais ou responsáveis do 

aluno. 

Art. 6º O presente documento poderá ser substituído por outra Carteira de 

Identificação Estudantil instituída por Lei. 

Art. 7º As instituições de ensino particulares poderão emitir a CIEQ seguindo 

as normas do presente decreto, com a autorização da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Art. 8º A CIEQ será o documento facilitador para beneficio do estudante em 

programas promovidos pelo poder público municipal e ingresso aos prédios municipais. 

Art. 9º Ficam estatuídas as normas dispostas no Anexo II deste decreto a 

todos os estudantes da rede municipal e estadual de ensino. 
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§ 1º O não cumprimento dessas normas acarretará no registro em livro 

próprio da instituição e recolhimento da carteirinha, a qual será somente entregue aos 

pais ou responsáveis do aluno que descumpriu as normas, após ler e assinar a 

ocorrência no livro que a mesma foi lavrada. Na segunda ocorrência registrada, o 

aluno deverá comparecer junto de seus pais e/ou responsáveis a Secretaria Municipal 

de Educação, a fim de esclarecimentos e aconselhamento. Se houver uma terceira 

ocorrência registrada, o aluno será encaminhado ao conselho tutelar para providências. 

§ 2º Todos os alunos, tanto municipais quanto estaduais, deverão ter essas 

normas impressas, assinadas pelos pais e/ou responsáveis e coladas em seu caderno. 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor nesta data. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, 
Estado do Paraná, em 15 de maio de 2019. 
 

Gabinete da Prefeita 

 

 

 

 

Maria Júlia Socek Wojcik 
Prefeita Municipal
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ANEXO I 

FRENTE 

 

VERSO 
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ANEXO II 

 

 


