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P O R T A R I A 

 
Nº 1722/2021 

 
 

“Cria e nomeia a Comissão Especial para 

Acompanhamento e Fiscalização dos Itinerários do 

Transporte Escolar”. 

 

 

                         FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 

em conformidade com os dispositivos da legislação vigente, e, 

 

                        CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo, 

referente às medidas preventivas de combate a pandemia do Coronavírus (COVID -19), de acordo com 

o Plano São Paulo; 

 

                        CONSIDERANDO o aumento dos usuários do Transporte Escolar no Município, no 

âmbito da Secretaria da Educação; 

 

Considerando a necessidade de ações planejadas para o retorno seguro de 100% dos alunos da Rede 

Pública Municipal de Ensino; 

 

R E S O L V E: 
 
                           Artigo 1º. Fica criada a Comissão Especial para Acompanhamento e Fiscalização dos 

Itinerários do Transporte Escolar no Município. 

 

                          Artigo 2º. A Comissão Especial para Acompanhamento e Fiscalização dos Itinerários 

do Transporte Escolar, será composta pelos servidores abaixo relacionados: 

 

                          André Maia Martins  

                          Egno de Oliveira dos Santos 

                          Thaís Valério Martins de Andrade 

                          Giuliano Augusto Dias Oliveira 

 

                        Artigo 3º. A Comissão Especial para Acompanhamento e Fiscalização dos Itinerários do 

Transporte Escolar poderá utilizar de todos os mecanismos necessários para o bom cumprimento da 

presente, inclusive requisitando apoio técnico de outros setores e servidores públicos para auxiliar nas 

ações. 
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                       Artigo 4º. Caberá a Comissão Especial para Acompanhamento e Fiscalização dos 

Itinerários do Transporte Escolar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, elaborar relatório com o 

diagnóstico completo das rotas efetuadas, bem como deliberar sobre controvérsias envolvendo os 

itinerários dos ônibus escolares. 

 

                       Artigo 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 15 de setembro de 2021.  

 

                     Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião,  27 de setembro  de 2021. 
 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


