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Sistema de Meio Passe Estudantil 

O Sistema de Meio Passe Estudantil  foi desenvolvido para atender ao Decreto Nº 14.295, de 02 de 
Março de 2011, que regulamenta a Lei nº 10.106/11, de 21 de fevereiro de 2011, que “Dispõe sobre a 
criação do Auxílio de Transporte Escolar para estudantes do Município”.  

Resumo do Decreto 

O benefício Auxílio de Transporte Escolar é concedido aos estudantes do Ensino Médio, regularmente 
matriculados em estabelecimentos de ensino situados no âmbito do Município. 

Farão jus ao Auxílio de Transporte Escolar somente os estudantes que residam em distâncias 
superiores a 1.000 (mil) metros da unidade escolar em que estejam regularmente matriculados e 
frequentes, para utilização nos serviços de transporte público coletivo de passageiros do Município. 

A subvenção será de 50% (cinqüenta por cento) do valor da tarifa correspondente ao percurso de ida e 
volta entre a residência e a escola do beneficiário. 

O Auxílio de Transporte Escolar – benefício do Meio Passe será concedido preferencialmente aos 
estudantes cujas famílias sejam beneficiárias dos seguintes Programas Sociais: 

I - Bolsa Família/Bolsa Escola/Benefício Variável Jovem; 

II - Proteção Social Especial/Acolhimento Institucional; 

III - Bolsa Moradia; 

IV - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

V - Remoção e Reassentamento Familiar; 

VI - PROAS - Programa de Reassentamento de Famílias; 

O Auxílio de Transporte Escolar - Meio Passe 

O benefício do Meio Passe é uma concessão do desconto de 50% do valor das tarifas no transporte 
por ônibus do município, destinado preferencialmente aos estudantes do Ensino Médio e EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) do ensino médio e fundamental, que residam a mais de 1 KM da 
escola que frequentam, para deslocamentos entre a residência e o estabelecimento de ensino no qual 
ele está matriculado e frequente, exclusivamente nos dias letivos.  

Alunos de escolas públicas e particulares situadas em Belo Horizonte são o público alvo do benefício. 

PÚBLICO ATENDIDO:  

Ensino Médio; 

EJA (Educação de Jovens e Adultos); 

Residente a mais de 1km; 

Que utilizam linhas de ônibus gerenciadas pela BHTRANS ou metrô. 

Desses serão contemplados os estudantes de escolas públicas.  
Em caso de alunos de escolas particulares, somente poderá ser concedido para aqueles que forem 
contemplados pela instituição de ensino com BOLSA INTEGRAL de estudos. 

Sistema de Meio Passe 

O Sistema de Meio Passe permite que estudantes façam sua solicitação ao benefício eletronicamente 
pela Internet. 

No caso da inscrição – para aqueles que ainda não tem o benefício - o estudante deve acessar a URL 
meiopasse.pbh.gov.br e informar dados pessoais, endereço residencial e escola onde cursa o Ensino 
Médio ou EJA (Educação de Jovens e Adultos). 
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Tela inicial do Sistema 

 

TIPOS DE SOLICITAÇÃO 

Renovação sem Alteração, Renovação com Alteração, Inscrição e Revisão. 

RENOVAÇÃO SEM ALTERAÇÃO 

São estudantes que já tem o benefício, mas obrigatoriamente precisam renová-lo a cada início do ano 
letivo. 
Esta renovação é para aqueles estudantes que não tiveram mudança de endereço nem de escola. 

Este processo é o primeiro a ser realizado. 

Tela 1 - Inicial: 

A - O estudante acessa o Sistema. O Sistema exibe tela com o período de renovação. 
B - O estudante seleciona o botão RENOVAÇÃO SEM ALTERAÇÃO. 

 



 Sistema de Meio Passe | Manual do usuário | 18/12/2019 

 Pg. 3 

Tela 2 - Preenchimento dos campos para acesso aos dados: 

A - O estudante informa CPF, número do Cartão BHBus e seleciona o botão Próximo. 

 

B - O Sistema exibe tela com os dados do estudante, da residência e da escola. 

Tela 3 – Confirmação dos dados: 

 

A - O estudante obrigatoriamente deve marcar a mensagem “Declaro estar ciente que as informações 
incorretas podem gerar a exclusão da minha solicitação.” e selecionar o botão Confirmar renovação. 
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Tela 4 – Geração do protocolo: 

A - O Sistema gera protocolo Renovação sem Alteração, número da inscrição para o ano letivo que o 
estudante se matriculou, resumo dos dados e data do resultado: 

 

O estudante deve aguardar o resultado da sua solicitação de Renovação sem Alteração no Sistema, 
em data definida pela PBH – descrita no protocolo gerado. Não é necessário apresentar nenhum 
documento para as Unidades de Atendimento da PBH. 

Neste caso a PBH vai realizar a comprovação da matrícula junto às escolas públicas. Para as escolas 
particulares o estudante deve apresentar, aos Postos de Atendimento da PBH, a Declaração de Bolsa 
de 100%.  

Caso seja confirmada a matrícula o estudante terá o seu benefício renovado, e o Cartão BHBus 
ativado. 
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RENOVAÇÃO COM ALTERAÇÃO 

São estudantes que já tem o benefício, mas precisam renová-lo a cada início do ano letivo. 
Esta renovação é para aqueles que tiveram mudança de endereço, ou de escola, ou ambos. 

Este processo é realizado após a Renovação sem Alteração. 

Tela 1 – Inicial: 

A - O estudante acessa o Sistema. O Sistema exibe tela com os períodos de renovação e entrega de 
documentos. 
B - O estudante seleciona o botão RENOVAÇÃO COM ALTERAÇÃO. 

 

Tela 2 - Preenchimento dos campos para acesso aos dados: 

A - O estudante informa CPF e Número do Cartão BHBus e seleciona o botão Próximo. 
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Tela 3 – Alteração dos dados: 

A - O Sistema então abrirá o formulário para preenchimento de alteração dos dados da escola ou 
residência. 
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Tela 4 – Continuação das alteração dos dados por aba: 

A - O estudante deverá preencher o formulário em todas suas abas 1.IDENTIFICAÇÃO DO 
ESTUDANTE, 2.ENDEREÇO, 3.DADOS DA ESCOLA, 4.PROGRAMA SOCIAL e 5.LINHAS DE 
ÔNIBUS, sempre selecionando o botão Próximo para continuar o preenchimento da próxima aba: 

 

Para estudantes que moram em Belo Horizonte, o Sistema calcula a distância entre residência e 
escola. 

Para estudantes que não moram em Belo Horizonte, o Sistema não calcula a distância entre 
residência e escola de Belo Horizonte. O cálculo da distância será validado após o envio dos 
documentos para comprovação das informações. 

Sempre lembrando dos critérios para a concessão do benefício: 
Estudante do Ensino Médio ou EJA; 
Residente a mais de 1km; 
Que utilizam linhas de ônibus gerenciadas pela BHTRANS ou metrô. 
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Tela 5 – Finalizar a solicitação: 

A - Após preencher todos o dados, na aba 5. LINHAS DE ÔNIBUS, LINHAS DE ÔNIBUS DE BELO 
HORIZONTE UTILIZADAS”, o estudante deve marcar a caixa: “Li e concordo com os termos”. 
Somente assim o botão FINALIZAR será habilitado. 

B - O estudante deve selecionar então o botão FINALIZAR: 
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Tela 6 – Geração do protocolo: 

A - O Sistema gera protocolo Renovação com Alteração, com número da inscrição para o ano letivo 
que o estudante se matriculou, resumo dos dados e data do resultado: 

 

O estudante deve fazer a impressão do Protocolo, ou anotar o número da Inscrição. 

De posse do Protocolo, ou número da Inscrição, o estudante deve levar os documentos que 
comprovem as alterações para Unidades de Atendimento da PBH ou BH Resolve – indicados na ABA 
Postos de Atendimento da tela do Sistema. 

Caso seja confirmado os dados alterados, o estudante terá as tarifas de ônibus alteradas, benefício 
renovado, e o Cartão BHBus ativado. 
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INSCRIÇÃO 

A inscrição são para estudantes que ainda não tem o benefício, cursam o Ensino Médio, ou EJA do 
ensino médio e fundamental, em escolas de Belo Horizonte, e moram a mais de 1000 metros da 
escola. 

Este processo é realizado após os processos Renovação sem Alteração e Renovação com Alteração. 

Tela 1 – Inicial: 

A - O estudante acessa o Sistema e seleciona o botão INSCRIÇÃO. 

 

Tela 2 – Preenchimento do campo cpf para acesso ao formulário: 

A - O estudante informa o seu CPF e seleciona o botão Próximo. 
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Tela 3 – Preenchimento dos dados do formulário: 

A - O Sistema então abrirá o formulário para preenchimento: 
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Tela 4 – Continuação do preenchimento dos dados por aba: 

A - O estudante deverá preencher o formulário em todas suas abas 1.IDENTIFICAÇÃO DO 
ESTUDANTE, 2.ENDEREÇO, 3.DADOS DA ESCOLA, 4.PROGRAMA SOCIAL e 5.LINHAS DE 
ÔNIBUS, sempre selecionando o botão Próximo para continuar o preenchimento da próxima aba: 

 

Para estudantes que moram em Belo Horizonte, o Sistema vai calcular e exibir a distância entre 
residência e escola de Belo Horizonte. 

Sempre lembrando dos critérios para a concessão do benefício: 
Estudante do Ensino Médio ou EJA; 
Residente a mais de 1km; 
Que utilizam linhas de ônibus gerenciadas pela BHTRANS ou metrô. 

Para estudantes que não moram em Belo Horizonte, o Sistema não vai calcular a distância entre 
residência e escola de Belo Horizonte. O cálculo da distância será validado após o envio dos 
documentos para comprovação das informações. 
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Tela 5 – Finalizar a solicitação: 

A - Após preencher todos o dados, na aba 5. LINHAS DE ÔNIBUS, LINHAS DE ÔNIBUS DE BELO 
HORIZONTE UTILIZADAS”, o estudante deve obrigatoriamente marcar a caixa: “Li e concordo com os 
termos”. Somente assim o botão FINALIZAR será habilitado. 

B - O estudante deve selecionar então o botão FINALIZAR: 
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Tela 6 – Geração do protocolo: 

A - O Sistema gera o protocolo Inscrição, número da inscrição para o ano letivo que o estudante se 
matriculou, resumo dos dados e data do resultado: 

 

O estudante deve fazer a impressão do Protocolo, ou anotar o número da Inscrição. 

De posse do Protocolo, ou número da Inscrição, o estudante deve levar os documentos que 
comprovem as informações para Unidades de Atendimento da PBH ou BH Resolve – indicados na 
ABA Postos de Atendimento da tela do Sistema. 

Caso seja confirmada as informações o estudante terá a concessão do benefício e a geração do 
Cartão BHBus para uso. 
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REVISÃO 

São estudantes que tem o benefício, mas necessitam fazer uma solicitação de revisão no meio do ano 
letivo por alteração de endereço, ou escola, ou por valor de tarifa insuficiente. 

Ao contrário dos outros tipos de Inscrição, todo o processo de Revisão é realizado presencialmente na 
SMASAC – sem fluxo pelo Sistema entre estudante e Secretaria. 

SMASAC - Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. 

A Revisão é obrigatoriamente realizada depois das Inscrições (estudantes que ainda não tem o 
benefício, cursam o Ensino Médio, ou EJA do ensino médio e fundamental, em escolas de Belo 
Horizonte, e moram a mais de 1000 metros da escola). 


