
  

 

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

 

 

 

D E C R E T O 
Nº 8149/2021 

 

 

“Suspende temporariamente o sistema de 
fretamento do Programa Social de Transporte 
Intermunicipal ao Estudante do Ensino Técnico 
Profissionalizante e Universitário no âmbito de 
São Sebastião.”   

 

 

 FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, 

 

DECRETA 

 

Art. 1° - Fica suspenso temporariamente o sistema de fretamento do Programa Social de 

Transporte Intermunicipal ao Estudante do Ensino Técnico Profissionalizante e Universitário no âmbito 

de São Sebastião, que dispõe o Art. 7º, §§ e Art. 8º da Lei 2.345/2017, alterada pela Lei 2.538, de 27 

de Agosto de 2018. 

 

Art. 2º - A suspensão de que trata o artigo anterior deste Decreto deve perdurar até a 

confirmação oficial pela Instituição de Ensino no qual os alunos beneficiários estejam matriculados do 

retorno das aulas presenciais, condicionado ainda a lotação da capacidade de atendimento dos 

veículos de no mínimo 60% (sessenta por cento) dos assentos por veículo e linha. 

 

§ 1º - O cálculo de 60% (sessenta por cento) dos assentos por veículo e linha pode ser 

realizado agrupando as linhas, desde que as linhas agrupadas possuam a mesma rota e horários de 

saída e retorno.  

 

§ 2º - A comprovação do retorno das aulas presenciais é de responsabilidade do aluno e 

deve ser realizado por meio de documento oficial assinado de forma física ou digital pela Instituição de 

Ensino no qual esteja matriculado, informando os dados pessoais do aluno e do curso, a data do 

retorno presencial e os dias de aula.  
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Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

ao dia 03 de março de 2021, revogando-se as disposições em contrário, em especial os Decretos 

números 8128/2021 e 8142/2021.  

 

São Sebastião, 22 de março de 2021. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  


