
  

 

 

D E C R E T O 
Nº 6719/2017 

 

“Institui o Programa Caminho da Escola e dispõe 

sobre concessão passe escolar aos alunos do 

Município de São Sebastião.”  

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais. 

D E C R E T A: 

Artigo 1º - Fica instituído o Programa Caminho da Escola, tendo como 

objetivo assegurar o acesso dos alunos às Unidades Escolares Públicas do Município. 

 

Artigo 2º - A Prefeitura Municipal de São Sebastião, garantirá transporte 

gratuito aos estudantes da rede pública, residentes no Município, que frequentem 

escolas de Educação Infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos, e 

que estudem em locais distantes de suas residência, segundo critérios estabelecidos 

neste Decreto.  

Parágrafo único:  Considera-se distante, para efeito da obtenção do 

respectivo benefício, o trecho superior a 1.000m (mil metros) entre a residência do 

estudante e sua escola. 

 

Artigo 3º - As inscrições dos estudantes, para obtenção de passe 

escolar, serão feitas: 

 I - Na Secretaria das Escolas, e validadas pela Secretaria Municipal da 

Educação. 

 Parágrafo único: A Secretaria Municipal da Educação deverá emitir um 

certificado para o aluno se apresentar na agência de ônibus para elaboração de sua 

carteirinha de passe escolar. 
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Artigo 4º - Documentos necessários para realização do cadastro: 

I - comprovante de residência e /ou declaração de inexistência de vaga, 

da escola próxima de sua residência; 

 II – comprovante de matrícula. 

Parágrafo único: A regularidade de matrícula deverá ser atestada 

mensalmente pelo estabelecimento de ensino como condição para aquisição do passe 

ou crédito em cartão eletrônico. 

 

Artigo 5º - A quantidade de passes escolares ou créditos em cartão 

eletrônico será igual à necessidade demonstrada pelo estabelecimento de ensino, 

conforme Calendário Escolar homologado. 

  

Artigo 6º - O estudante que se mudar do Município ou que for transferido 

para escola próxima de sua residência (dentro do raio de 1.000m) não mais lhe será 

fornecido crédito de passe escolar. 

  

Artigo 7º - Os casos omissos serão analisados e decididos pela 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar e Universitário. 

 

Artigo 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 08 de fevereiro de 2017. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 

Registrada em livro próprio e  publicada por afixação data supra. 


