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D E C R E T O 
 

Nº 7289/2018 
 
 

 
“Regulamenta o Programa Social de Transporte 
Intermunicipal e Intramunicipal ao estudante do 
ensino técnico profissionalizante e universitário 
no âmbito de São Sebastião”.   

 
 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando de suas atribuições que lhe são 

conferidas por Lei,  
 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2435 de 08 de março de 2017; 
 

 
D E C R E T A 

 
 

CAPÍTULO I 
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO 

 
   Art. 1°. Para cadastramento do aluno deve apresentar a documentação necessária conforme 

Art. 11 da Lei 2.435/2018: 

 

I – Para comprovação da matrícula: Declaração de Matrícula, constando obrigatoriamente o 

curso e o semestre em que está matriculado, original ou autenticada; 

 

II – Comprovante do domicílio ou residência do estudante: conta de luz, água, telefone, carnê 

de IPTU, contrato de locação ou outro documento hábil, a critério da Comissão de Julgamento, 

que comprove a moradia por, pelo menos, cinco anos; 

 

III – Declaração de que trata o Art. 11, Inc. V da Lei 2.435/2018, conforme modelo do Anexo I; 

 

IV - Declaração de que trata o Art. 11, Inc. VI da Lei 2.435/2018, conforme modelo do Anexo II; 

 

V – Os alunos beneficiários do sistema de reembolso de passagens deve apresentar 

comprovante de endereço no município da Instituição no qual se encontra matriculado. 

 

CAPITIULO II 
DO RECADASTRAMENTO 

 
    

Art. 2º. Para cadastramento do aluno deve apresentar: 



  

 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

2 

 

 

I – Comprovação da matrícula: Declaração de Matrícula, constando obrigatoriamente o curso e 

o semestre em que está matriculado, original ou autenticada; 

 

II – A credencial de embarque, no caso de alunos beneficiários do sistema de fretamento; 

 

III - Os alunos beneficiários do sistema de reembolso de passagens deve apresentar 

comprovante de endereço no município da Instituição no qual se encontra matriculados. 

 

 
CAPÍTULO III 

DO CADASTRAMENTO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
 

    

Art. 3º - O cadastramento será realizado uma vez ao ano, preferencialmente, no início do ano, 

conforme Edital a ser fixado pela Secretaria Municipal da Educação, devendo ser publicado no endereço 

eletrônico da Prefeitura de São Sebastião. 

 

Parágrafo Único - Somente será aceito o cadastramento fora do prazo do edital dos alunos 

beneficiários de bolsas de estudos oferecidas pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, desde que 

devidamente comprovado.  

 

 Art. 4º - No período de recadastro do 2º semestre, havendo vagas remanescentes dentro dos 

veículos, a Secretaria da Educação publicará novo edital de vagas remanescente convocado os interessados ao 

cadastramentos.  

 

§1º - No Edital de Convocação de Vagas Remanescentes serão informadas as quantidades por 

linha e os critérios de seleção das vagas existentes; 

 

§2º - Não serão aceitos cadastros de vagas remanescentes fora do período do Edital de 

Convocação de Vagas Remanescentes, independente da razão, mesmo que beneficiário de bolsa de estudo;  

 

 

CAPÍTULO IV 
CADASTRAMENTO DO TRANSORTE INTRAMUNICIPAL 

 
   

 Art. 5º - O cadastramento dos alunos beneficiários do transporte de que trata a Lei, 

matriculados em Instituições de Ensino dentro do município, será realizado durante todo o ano letivo, estando 

vinculada a disponibilidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação.  
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Parágrafo Único - Durante o período de Cadastramento e Cadastramento de Vagas 

Remanescentes dos alunos do transporte intermunicipal não serão recebidos cadastros do de transporte 

intramunicipal; 

 
CAPITULO V 

DO REEMBOLSO 
 

  

Art. 6º - Somente terá direito ao reembolso os alunos que apresentar comprovante de transporte 

no final de semana e vésperas de feriados, sendo expressamente vedado o reembolso para dias letivos. 

 

Parágrafo Único - Caso o aluno necessite do transporte em dias letivos deve obrigatoriamente 

comprovar esta necessidade através da entrega sua grade curricular. 

 
CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO PARA JULGAMENTO 
 
  

Art. 7º - A Comissão para Julgamento é composta por 01 (um) representante da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 06 (seis) representantes da Secretaria da Educação e será nomeada por Portaria. 

 

 Art. 8º - Compete a Comissão de Julgamento: 

 

I – O envio ao Gabinete do Secretário da Educação do Edital de Cadastramento, 

Recadastramento e Cadastramento de Vagas Remanescentes; 

 

II – A recepção dos pedidos dentro do prazo fixado no Edital; 

 

III – A análise da documentação e julgamento, conforme requisitos da Lei, quanto ao Deferimento 

ou Indeferimento do pedido; 

 

IV – A organização da documentação e a distribuição dos alunos nas linhas; 

 

V – A emissão da credencial de embarque; 

 

VI – O controle de frequência dos alunos; 

 

VII – Fiscalização dos serviços prestados pela empresa contratada; 

 

VIII – Fiscalização do cumprimento do termo de responsabilidade pelos alunos; 

 

IX – Aplicação de penalidades; 
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XI – Apuração de denúncias; 

 

XII – Recebimento e controle para pagamento do reembolso de passagens; 

 

 
CAPÍTULO VII 

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO  
 

         

 Art. 9º - São responsabilidades do aluno beneficiário do transporte universitário no sistema de 

fretamento: 

 

I - Portar a credencial de embarque, devidamente chancelada (com carimbo), de propriedade da 

Secretaria de Educação, estando apenas na posse do aluno durante o uso do benefício, podendo 

ser recolhida a qualquer momento; 

 

II – Providenciar imediatamente Boletim de Ocorrência no caso de perda da credencial de 

embarque, devendo entrega-lo na Secretaria de Educação para a emissão de segunda via, 

comprometendo-se a não embarcar no veículo até a regularização; 

 

III – Não embarcar, sem ordem da empresa prestadora de serviço ou da Secretaria de Educação, 

em veículo diferente do constante na credencial de embarque ou em dias que não correspondem 

ao período letivo do curso no qual se encontra matriculado; 

 

IV - Utilizar o benefício de forma responsável e urbana; 

 

V - Não desvirtuar o uso ou a finalidade do transporte; 

 

VI - Não causar transtornos ou situações que impossibilitem a continuidade da viagem; 

 

VII - Informar a Secretaria de Educação eventuais irregularidades na utilização do benefício pelos 

demais usuários; 

 

VIII - Não realizar festas no interior do veículo; 

 

IX - Não ouvir som dentro dos veículos, salvo com fones de ouvido e em volume que não 

incomode os demais usuários; 

 

X – Comunicar a Secretaria de Educação caso não tenha mais interesse em utilizar o benefício; 

 

XI – Comunicar a Secretaria de Educação no caso de trancamento de matrícula. 
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XII – Comprovar a frequência no curso, apresentando declaração de frequência na Secretaria 

Municipal da Educação no período de 1º a 10 de cada mês; 

  

Art. 10 - São responsabilidades do aluno beneficiário do transporte universitário no sistema de 

reembolso: 

 

I – Apresentar os bilhetes de passagens, juntamente com declaração de frequência na Secretaria 

Municipal da Educação no período de 1º a 10 de cada mês; 

 

II – Realizar o recadastro no prazo do Edital; 

 

X – Comunicar a Secretaria de Educação caso não tenha mais interesse em utilizar o benefício; 

 

XI – Comunicar a Secretaria de Educação no caso de trancamento de matrícula. 

 

Art. 11 - São responsabilidades do aluno beneficiário do transporte universitário no sistema de 

passe escolar: 

 

I – Comprovar frequência mensal na Secretaria Municipal da Educação no período de 1º a 10 de 

cada mês; 

 

II – Realizar o recadastro no prazo do Edital; 

 

III – Responsabilizar-se pelos procedimentos necessários junto à empresa concessionária do 

serviço público de transporte municipal para emissão a credencial do estudante.  

 

X – Comunicar a Secretaria de Educação caso não tenha mais interesse em utilizar o benefício; 

 

XI – Comunicar a Secretaria de Educação no caso de trancamento de matrícula. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS INFRAÇÕES 

 
 

Art. 12 - São puníveis com pena de advertência as seguintes infrações disciplinares: 

 

I - Desrespeito às responsabilidades do usuário, previstas neste Decreto; 

 

II - Deixar de apresentar comprovante de frequência mensal até o 10º dia de cada mês para 

chancelar (carimbar) a credencial de embarque; 
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III - Opor resistência injustificada à execução das deliberações e decisões previamente aprovadas 

pela Secretaria de Educação de São Sebastião; 

 

IV - Deixar de apresentar documento expedido pela Secretaria de Educação de São Sebastião 

quando solicitado pelos representantes da Secretaria da Educação ou pelos representantes da 

empresa; 

 

V - Deixar de cumprir os horários de saídas dos transportes estipulados pela empresa ou pela 

Secretaria de Educação de São Sebastião; 

 

VI - Utilizar benefício diferente do concedido pela Secretaria da Educação; 

 

          Art. 13 - São puníveis com pena de suspensão as seguintes infrações disciplinares:  
 
I - Transportar e ou consumir bebida alcoólica dentro dos veículos de transportes durante o 

percurso / trajeto; 

 

II - Organizar ou participar de festas dentro do veículo de transporte durante o percurso; 

 

III - Cometer reiteradamente condutas anti-disciplinares, previstas neste Decreto, implicando em 

prejuízos à tranquilidade e descanso dos demais usuários; 

 

§1º. No cumprimento da pena de suspensão, o usuário que utilizar transporte ficará 

automaticamente excluído do benefício; 

 

§2º. Após análise dos fatos, a fixação do prazo de suspensão ficará a critério da Secretaria de 

Educação de São Sebastião, não podendo ultrapassar ao limite máximo de 15 (quinze) dias 

letivos; 

 

§3º. A aplicação da pena de suspensão não isenta o usuário do pagamento pelos danos causados 

por qualquer ato de prejuízo a empresa contratada pela Secretaria de Educação de São 

Sebastião; 

 

           Art. 14 - São puníveis com pena de exclusão: 

 

I - Aplicação de pena de advertência por 03 (três) oportunidades; 

 

II - Ser reincidente na pena de suspensão; 

 

III - Deixar de apresentar documentos requeridos pela Secretaria de Educação de São Sebastião 

para o recadastramento; 
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IV - Desacatar ou faltar com respeito a qualquer membro, voluntário, funcionário (a) da Secretaria 

de Educação de São Sebastião, bem como aos funcionários da empresa prestadora do serviço de 

transporte, e com qualquer outro usuário do transporte; 

 

V - Organizar, participar ou incitar trotes, brigas e desavenças dentro do veículo de transporte 

durante o percurso. 

 

VI - Agredir fisicamente, ou moralmente, sob qualquer forma ou pretexto, qualquer usuário, 

colaboradores, e, prestadores de serviços; 

 

VII - Causar dano material à empresa de transporte contratada pela Secretaria de Educação de 

São Sebastião; 

 

VIII - Praticar atos de vandalismo contra qualquer patrimônio tanto da empresa prestadora de 

serviços quanto da Secretaria de Educação de São Sebastião; 

 

IX - Falsificar, adulterar, omitir ou faltar com a verdade na apresentação de informações e ou 

documentos exigidos pela Secretaria de Educação de São Sebastião; 

 

X - Sem justificativa plausível deixar de atender convocação de comparecimento; 

 

XI - Ter conduta incompatível com o uso do transporte, considerada grave, conforme julgamento 

da Comissão do Transporte; 

 

XII - Deixar de efetuar o recadastramento nos prazos estipulados em editais da Secretaria da 

Educação; 

 

Parágrafo Único - A aplicação da pena de exclusão não isenta o usuário do pagamento pelos 

danos causados por qualquer ato de prejuízo a empresa contratada pela Secretaria de Educação 

de São Sebastião; 

 

           Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  
 

                                                                                                                
 São Sebastião, 27 de agosto de 2018. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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ANEXO I 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
EU______________________________________, BRASILEIRO, ESTADO CIVIL__________________, 
PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG: Nº__________________INSCRITO NO CPF: 
Nº____________________RESIDENTE E DOMICILIADO NA 
RUA/AVENIDA______________________________, Nº____, CIDADE________________________, 
BAIRRO_______________ ESTADO ________________, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS  E SOB PENA 
DA LEI QUE RESIDO EM SÃO SEBASTIÃO, HÁ MAIS DE CINCO ANOS, DESDE________. POR SER 
EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO.  

 
 

 
SÃO SEBASTIÃ, ____ DE _____________DE 2018. 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
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ANEXO II 

 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
EU______________________________________, BRASILEIRO, ESTADO CIVIL__________________, 
PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG: Nº__________________INSCRITO NO CPF: 
Nº____________________RESIDENTE E DOMICILIADO NA 
RUA/AVENIDA______________________________, Nº____, CIDADE________________________, 
BAIRRO_______________ ESTADO ________________, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS  E SOB PENA 
DA LEI QUE NUNCA UTILIZOU IS BENEFÍCIOS DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO OFERECIDO PELA 
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO. POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE 
DECLARAÇÃO.  
 
 

SÃO SEBASTIÃ, ____ DE _____________DE 2018. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


