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São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. 
 
 
Oficio Circular nº 009 /2019. 
 
 
As Entidades e Clubes 
Ilmo. Srs. Dirigentes e Técnicos. 
 
 
Ref. CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS E VANS 
 
II Etapa Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas 2019 
II Etapa Copa Brasil de Maratonas Aquáticas 2019   
29 a 31 de março de 2019 
São Sebastião – SP. 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A Secretaria de Esportes de São Sebastião nos encaminhou os procedimentos 
para circulação de VANS e ONIBUS no município e a liberação da taxa de 
estacionamento no Balneário dos Trabalhadores, local das provas do Campeonato 
Brasileiro e Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. 
 
Para que os veículos possam circular sem nenhuma restrição pela cidade, é necessário 
que tomem as seguintes providências: 
 
1) Ler e preencher atentamente o formulário disponível no link do evento. Salvar e 
encaminhar no formato word para o e-mail que se encontra no cabeçario do mesmo. 
 
2) Não é necessário fornecimento de recibo de estacionamento ou hospedagem - o local 
de estacionamento é o mesmo do evento - Balneário dos Trabalhadores (já esta 
informado no formulário). 
 
3) O formulário precisa ser encaminhado ao órgão responsável até a data de 26-03-
2019 as 12hs para que as entidades tenham isenção de taxas de circulação no 
munícipioe no local da prova. 
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4) Para os automóveis de particulares não há isenção de taxa de estacionamento no 
Balneário. O valor para estacionar é de R$ 20,00 por veículo. Pedimos a gentileza de 
avisar seus atletas / pais. 
 
5) Além deste formulário, a Federação Aquática Paulista necessita encaminhar um 
documento formal solicitando a isenção da taxa de estacionamento das entidades. Para 
tal é preciso que sejam encaminhadas para o email moliveira@aquaticapaulista.org.br até 
26-03-2019 as 12hs, as seguintes informações: 
 
- Nome da Entidade 
- Técnico Responsável / telefone 
- Tipo de veículo (VAN ou ONIBUS) 
- Placa do veículo 
- Nome do motorista 
- cidade de origem 
 
6) Caso estas informações não sejam encaminhadas em tempo hábil, não será 
possível obter a isenção da taxa de estacionamento no Balneário dos Trabalhados e 
será cobrado um valor de R$ 600,00 para Ônibus e R$ 300,00 para Vans. 
 
Peço a gentileza de nos encaminhar o quanto antes estas informações, sem as quais a 
FAP não poderá interceder quanto à isenção da taxa de estacionamento para as 
entidades. 
 
Certo de sua atenção,  
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
Prof. Mauricio de Oliveira 
Supervisor de Maratonas Aquáticas 
Federação Aquática Paulista 

mailto:moliveira@aquaticapaulista.org.br

