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Circular n.º    403/2019 - GAB    Osasco, 08 de novembro de 2019. 

 

Srs.(as) Diretores(as) de Escola. 

Assunto: Transporte Especial 

 

A Dirigente Regional de Ensino, solicita aos Senhores Gestores maior 

atenção quanto aos alunos, público alvo da Educação Especial, oriundos da Prefeitura do 

Município de Osasco, que necessitam do Transporte Escolar Especial conforme Resolução SE 41, 

de 14.05.2010 (anexa), que no ato da matrícula deverão entregar os seguintes documentos: 

• Laudo Médico atualizado com o CID; 

• Comprovante de residência; 

• Cópia do RG do aluno e do responsável; 

• Solicitação de próprio punho de transporte, emitida pelo responsável do aluno; 

• Ofício da unidade escolar solicitando o transporte, com os dados do aluno, endereço e 

horário; 

• Cadastro da SED. 

A unidade escolar deverá entregar os formulários (fichas) 

correspondentes aos interessados e solicitar, no ato da matricula, aos responsáveis pelos alunos 

que necessitam do transporte escolar especial, que preencham a Ficha de Programação de Viagem 

e a Ficha de Avaliação Médica (anexas). Os responsáveis deverão retornar com as fichas 

devidamente preenchidas, o mais breve possível. 

Tal solicitação se faz necessária, pois esta administração terá que 

providenciar nova licitação (Pregão Eletrônico) para contração de empresa especializada para 

realizar o transporte dos alunos portadores de deficiência, uma vez que o contrato atual da 

diretoria de ensino e o convênio SEC/EMTU-LIGADO já estão atendendo com a capacidade 

máxima. As fichas solicitadas são documentos essências para compor o processo licitatório. 

A unidade escolar deverá encaminhar toda a documentação 

individual, para a Diretoria de Ensino aos cuidados de Cristina/NOM. Os documentos deverão ser 

entregues diretamente no Núcleo de Obras e Manutenção – NOM. NÃO ENCAMINHAR VIA SEM 

PAPEL. 

Contando com a atenção de todos, antecipadamente agradece e 

coloca-se à disposição para esclarecimentos.  

 

Atenciosamente. 

 

Maristela Manfio Bonametti 

Dirigente Regional de Ensino 


