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L E I 

Nº 2435/2017 

 

“DISPÕE SOBRE 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, no uso de suas 

atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 
DO BENEFÍCIO SOCIAL DO TRANSPORTE DO  

ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E UNIVERSITÁRIO 
 

 
Artigo 1º. Fica instituído o Programa Social de Transporte Intermunicipal e 

Intramunicipal ao Estudante do Ensino Técnico e Universitário, no município de São 
Sebastião, com o objetivo suplementar de assistência financeira, conforme o 
disposto no art. 208 da Constituição Federal, destinando-se exclusivamente ao 
transporte escolar de alunos do Ensino Técnico Profissionalizante e do Ensino 
Superior, incluindo os cursos de Pós Graduação, Mestrado e Doutorado. 

 
§ 1º. Será concedido Subsidio Social para transporte escolar dos 

estudantes que residam no município de São Sebastião, conforme os requisitos 
previstos nessa Lei e em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo Municipal. 

 
§ 2º. O Subsidio Social será de 100% (cem por cento), sobre o valor a ser 

desembolsado com o transporte do estudante, havendo previsão orçamentária. 
 
Artigo 2º. O Programa Social de Transporte de que trata esta Lei, será 

oferecido, a critério da Administração Pública, mediante as seguintes alternativas: 
 
I - Sistema de Vale Transporte ou Passe Escolar; 
II- Reembolso de Passagens. 
III- Sistema de Fretamento; 
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Artigo 3º. O Programa Social de Transporte atenderá os alunos 

matriculados em Instituições de Ensino Técnico Profissionalizante e Ensino Superior 
no município, e em instituições fora do munícipio, mediante a inexistência do curso 
dentro do município, pelo período da vigência do curso inicialmente escolhido e mais 
06 (seis) meses, conforme atendam os demais requisitos da lei. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
DO SISTEMA DE VALE TRANSPORTE OU PASSE ESCOLAR 
 
Artigo 4º. O Programa Social de Transporte através do sistema de Vale 

Transporte ou Passe Escolar atenderá exclusivamente aos alunos residentes no 
município de São Sebastião e regularmente matriculados em Instituição de Ensino 
localizada dentro do município de São Sebastião. 

  
§ 1º. Somente terá direito ao benefício através do Sistema de Vale 

Transporte ou Passe Escolar quando o trajeto entre a residência do aluno e a 
Instituição no qual se encontra matriculado for entre o mínimo de 1 km e o máximo 
de 100 km.  

 
Artigo 5º - Os alunos beneficiários do Sistema de Vale Transporte ou 

Passe Escolar deverão realizar seu cadastro junto a Secretaria da Educação.  
 

 
CAPÍTULO III 

DO SISTEMA DE REEMBOLSO DE PASSAGENS 
 
Artigo 6° - O Programa Social de Transporte através do sistema de 

reembolso de passagens atenderá aos alunos que apesar de domiciliados no 
município de São Sebastião, em razão da distância, sejam obrigados a fixar 
residência no local do estabelecimento de ensino. 

 
§ 1° - O sistema de reembolso de passagens corresponde ao 

ressarcimento no valor de 06 (seis) passagens por mês, equivalentes, no máximo, 
ao trecho de São Sebastião/São Paulo, exclusivamente em finais de semana ou 
feriados prolongados. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO SISTEMA DE FRETAMENTO 

 
Artigo 7º. O Programa Social de Transporte através do Sistema de 

Fretamento atenderá, exclusivamente, os alunos que necessitem se deslocar no 
percurso entre o município de São Sebastião e os municípios de Caraguatatuba, 
São José dos Campos, Taubaté, Mogi das Cruzes e Guarujá, exclusivamente no 
período letivo noturno.  
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§ 1°. O Sistema de Fretamento será oferecido apenas no período letivo 

regular, conforme calendário escolar da Instituição de Ensino, sendo vedado o 
oferecimento em período de recuperações. 

 
§ 2º. O Sistema de Fretamento somente será oferecido havendo demanda 

mínima de 15 (quinze) alunos por percurso a ser atendido. 
 
§ 3º. É vedada a utilização do Sistema de Fretamento por aluno 

beneficiado por outro sistema desta Lei. 
 
Artigo 8º. O sistema de fretamento será efetivado mediante celebração 

de contrato administrativo com empresa, através de licitação, destinado ao 
transporte dos estudantes universitários. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS REQUISITOS 

 
Artigo 9º. Para ter direito aos benefícios do Programa Social do 

Transporte ao Estudante do Ensino Técnico Profissionalizante e Universitário o 
estudante deve comprovar o atendimento dos seguintes requisitos:  

 
I – residir no município de São Sebastião por, no mínimo 05 (cinco) anos; 
 
II – ter cursado o Ensino Fundamental ou Médio no município de São 
Sebastião por, no mínimo, 03 (três) anos letivos em escolas públicas e/ou 
em escolas particulares, na condição de bolsista, dispensados dessa 
exigência os alunos que tenham feito no município EJA (Educação 
Jovens e Adultos) equivalentes aos 03 (três) anos; 
 
III – estar regularmente matriculado em cursos de Técnico 
Profissionalizante ou Universitário, autorizados pelo Ministério da 
Educação; 
 
IV – Socioeconômicos a ser analisado pela Comissão de Transporte 
Escolar;  
 
§ 1º. No caso de reembolso de passagens previsto no artigo 2°, inciso II, o 
aluno deve comprovar além dos requisitos elencados nos incisos I, II e III, 
a residência no município onde a Instituição está sediada.   
 
§ 2º. Os Policiais Civis e Militares e os Servidores Públicos Estaduais e 

Federais, transferidos para o Município, estão dispensados da exigência de 
comprovação de tempo de estudo. 
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Artigo 10º. Não possui direito ao benefício de que se trata esta Lei, 

excluindo-se automaticamente da habilitação para cadastramento ou 
recadastramento, o estudante que se enquadre numa das seguintes situações: 

 
I. Tenha desistido do curso e recebido auxilio de transporte através de 

programas da Prefeitura de São Sebastião, salvo justo motivo de saúde 
ou financeiro conforme dispõe Parágrafo Único. 
 

II. Deixar de efetuar o recadastramento nos prazos estabelecidos nos 
editais da Secretaria da Educação; 
 

III. Deixar de comprovar, mensalmente, a frequência escolar através de 
documento idôneo emitido pela Instituição no qual está matriculado;  
 

IV. Descumprir o Termo de Responsabilidade; 
 

V. Ocasionar danos aos veículos; 
 

VI. Comportar-se de maneira inapropriada durante a utilização do 
transporte com algazarras ou realização de festas no interior do veículo; 
 

VII. Embarcar, sem autorização da empresa prestadora do serviço ou da 
Secretaria da Educação, em ônibus diferente do autorizado pela sua 
credencial de embarque. 

 
Parágrafo único: Nos casos que se tratam os incisos I e II, serão 

autorizados os alunos continuarem a utilizar o benefício do Programa Social do 
Transporte desde justifiquem por meios documentais o motivo das ausências, bem 
como o da desistência do curso, mediante a não exceder o uso do benefício 
conforme tempo inicial previsto para cada curso. 

 
  
 

CAPÍTULO VI 
DO CADASTRAMENTO 

 
Artigo 11. O cadastramento ocorrerá anualmente e deverá ser realizado 

impreterivelmente dentro do prazo do edital a ser previamente publicado pela 
Secretaria da Educação. 

 
Artigo 12. O aluno interessado em realizar o cadastramento no benefício 

social de que trata esta Lei deverá apresentar a documentação necessária, 
conforme Artigo 17 desta Lei, pessoalmente, dentro do prazo do edital diretamente 
na Secretaria da Educação. 
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Artigo 13. Os alunos beneficiários dos Programas Federais PROUNI e 

FIES que não possuírem a documentação necessária para requerer o benefício 
social do transporte no prazo de edital, está autorizado a solicitar a prorrogação de 
prazo, desde que o faça dentro do prazo do edital.  

 
 
 

CAPÍTULO VII 
DO RECADASTRAMENTO 

 
Artigo 14. O recadastramento deverá ser realizado nos meses de janeiro 

e julho, impreterivelmente dentro do prazo do edital a ser previamente publicado 
pela Secretaria da Educação. 

 
Artigo 15. No prazo do recadastramento o aluno deve apresentar a 

seguinte documentação: 
 
I – alunos beneficiários do sistema de fretamento: comprovante de 
matrícula e frequência escolar; 
 
II – alunos beneficiários do sistema de vale transporte ou passe escolar: 
comprovante de matrícula e frequência escolar; 
 
III – alunos beneficiários do sistema de reembolsos de passagens: 
comprovante de matrícula, comprovante de frequência escolar e 
comprovante de endereço; 
 
 

 
CAPÍTULO VIII 

 DO CONTROLE MENSAL DE FREQUÊNCIA 
 

Artigo 16. Os alunos beneficiários do transporte escolar atendidos pelo 
sistema de vale transporte ou passe escolar e pelo sistema de fretamento devem 
obrigatoriamente comprovar sua frequência mensal no curso em que está 
matriculado junto a Secretaria da Educação. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO 

 
Artigo 17.  Para realizar o cadastramento o aluno deverá apresentar, 

dentro do prazo do edital, obrigatoriamente a seguinte documentação: 
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I – Cópia do comprovante de matrícula; 
 
II – Cópia da carteira de identidade do estudante; 
 
III – Cópia do CPF do estudante; 
 
IV – Cópia do comprovante de domicílio e residência do estudante; 
 
V – Declaração de próprio punho, ou se menor do pai ou responsável, 
atestando o domicílio do estudante no Município por, pelo menos 05 
(cinco) anos, se responsabilizando civil e criminalmente pelo declarado, 
com firma reconhecida; 
 
VI – Declaração de próprio punho, ou se menor do pai ou responsável, 
atestando que o aluno não é graduado em nível superior e nunca se 
utilizou de benefícios do Transporte Universitário oferecidos pela 
Prefeitura de São Sebastião; 
 
VII – Cópia dos documentos exigidos, conforme normas estabelecidas, 
que comprove os 05 (cinco) anos de residência ou domicilio no Município 
de São Sebastião; 
 
VIII – Cópia do histórico escolar que comprove ter cursado o Ensino 
Fundamental ou Médio no município de São Sebastião por, no mínimo, 03 
(três) anos letivos em escolas públicas e/ou em escolas particulares, na 
condição de bolsista; 
 
Parágrafo Único: É condição para cadastramento que o aluno ou, se 

menor, o pai ou responsável, leia, concorde e assine o Termo de Responsabilidade 
junto a Secretaria da Educação, que fixará todas as responsabilidades e obrigações 
do aluno durante a utilização do benefício. 

 
Artigo 18. Os alunos beneficiados com o programa, que estejam 

matriculados em estabelecimentos localizados em outros Municípios, cursando 
séries de cursos já disponibilizados em estabelecimentos de ensino local, se 
estiverem adiantados em relação às séries de cursos similares que já existem em 
São Sebastião deixarão de receber o transporte quando concluírem o curso ou em 
caso de reprovação.  

 
 

CAPÍTULO X 
DA CONTRAPARTIDA 

 
Artigo 19. Os estudantes beneficiados ficarão compromissados com o 

Município a uma contrapartida de fornecimento de 01 (uma) cesta básica mensal 
durante o período de 01 (um) ano, iniciando ao término do curso.  

 
 
 



  

 

7 

 

 
 
Parágrafo Único: A cesta básica será encaminhada ao Fundo de 

Solidariedade do município para distribuição.  
 
Artigo 20. Caso o aluno, ao término do curso, não iniciar o cumprimento 

da contrapartida de forma espontânea, fica a Secretaria da Educação autorizada a 
notificá-lo para o pagamento do valor de 12 (doze) cestas básicas, conforme média 
de preço dos mercados locais. 

 
Parágrafo Único: Decorrido o prazo da notificação sem o pagamento, a 

Secretaria da Educação encaminhará para inclusão do débito em Dívida Ativa 
Municipal.  

 
 

CAPÍTULO XI 
DA CREDENCIAL DE EMBARQUE 

 
Artigo 21. Para o embarque no sistema de fretamento o aluno deverá 

portar a credencial emitida pela Secretaria Municipal da Educação, devidamente 
autenticada mensalmente através do controle de frequência, conforme Art. 19 desta 
Lei.  

 
Parágrafo Único: A credencial de embarque é um documento público de 

propriedade da Secretaria Municipal da Educação que é cedido ao aluno durante a 
utilização do transporte universitário, devendo ser devolvido ao final do uso e 
podendo ser retido pela Secretaria Municipal da Educação nos casos do Art. 10 
desta Lei. 

 
CAPÍTULO XII 

DAS FORMAS DE ATENDIMENTO DA LEI 
 

Artigo 22. O Programa Social de Transporte pode ser efetivado dentre as 
seguintes alternativas: 

 
I - Mediante Subvenção Social a ser concedido mediante a celebração de 
Contrato ou Termo regulamentado por Decreto, realizado com 
associações de estudantes do ensino universitário, juridicamente 
constituídas para essa finalidade; 
 
II - Mediante o sistema de Vale Transporte ou Passe Escolar direto ao 
aluno, obedecidos aos requisitos regulamentares; 
 
III - Mediante frota própria da Prefeitura Municipal.  
 
IV - Mediante celebração de contrato administrativo com empresa, através 
de licitação, destinado ao transporte dos estudantes universitários. 
V – Mediante pagamento pecuniário aos beneficiários do sistema de 
reembolso de passagens. 
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Parágrafo Único: Cabe a Prefeitura Municipal de São Sebastião a 

escolha pela forma do oferecimento do benefício social de que trata esta Lei. 
 

Artigo 23. A realização de Contrato ou Termo dependerá de rigorosa 
análise do Plano de Trabalho do qual deverá constar identificação do seu objeto, 
metas a serem atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação do 
recurso financeiro, cronograma de desembolso e previsão de início e fim da 
execução do termo, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas. 

 
Artigo 24.  No caso de subvenção social, o acompanhamento e o 

controle sobre a transferência e aplicação dos recursos repassados à conta do 
Programa serão exercidos mensalmente, suspendendo o repasse nas seguintes 
hipóteses: 

 
I- Falta de prestação de contas nos prazos estipulados ou sua omissão; 
 
II- Rejeição da prestação de contas; 
 
III- Utilização dos recursos em desacordo com as normas, forma, prazo ou 
os critérios estabelecidos para a execução do Programa, conforme 
constatado por análise documental ou auditoria. 
 
Artigo 25.  A aprovação das prestações de contas de convênios 

pertinentes, assim como a respectiva fiscalização da aplicação dos recursos 
financeiros relativos ao Programa Social de Transporte ao Estudante do Ensino 
Universitário é de competência da Comissão de Controle e Fiscalização de 
Convênios e poderá ser feita mediante a realização de auditorias, fiscalizações, 
inspeções e análise dos processos que originarem as respectivas transferências e 
aplicações. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 26. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, por Decreto, no 

que couber. 
 
Artigo 27. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por dotação 

orçamentária própria. 
 

Artigo 28. O percentual disposto no Artigo 2° da Lei n° 2004/2009, será 

aplicado ao beneficiário da presente Lei até a conclusão do Curso ou infração do 

disposto no Artigo 10° desta Lei. 

 
Artigo 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Artigo 30. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 

n°2.004, de 11 de dezembro de 2009, Lei n°2.166, de 05 de dezembro de 2011 e 

demais disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião,  08 de março de 2017. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


