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LEI N2 2.219. DE15 DEJANEIRO DE 2019.

"Autoriza 0 Poder Executivo a subsidiar as despesas com 0

transporte intermunicipal de estudantes e da outras
provldenclas".

HENRIQUE MARTIN, Prefeita Municipal de Cabreiiva, Estado de Sao Paulo, no uso de atribuicfies que

Ihe sao conferidas por Lei;

FAZ SABER QUE a Camara Municipal de Cabreuva aprova e ele Sancionae Promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I

DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 12 Fica 0 Poder Executivo Municipal autorizado a subsidiar as despesas com 0 transporte
intermunicipal de estudantes, residentes e domiciliados em Cabreuva, regularmente matrlculados tanto em
estabelecimentos que oferecarn cursos de nivel superior, em se tratando de primeira graduacao presencial,

quanta em primeiro curso tecnico, com carga horaria minima de 1.800 (mil e oitocentas) horas, desde que
tenham por objetivo 0 deslocamento de ida e volta do Municipio de Cabreuva para institulcoes de ensino

r>. localizadas no limite regional e nao estejam disponiveis na Municipalidade cursos identicos.

Art. 22 0 Municipio conternplara ate 700 (setecentos) estudantes por ano, sendo que, deste total, 100
(cem) deverao ser beneflclarlos de programas de incentivo II graduacao (PROUNI, SISU e FIES).

§ 12 0 beneficio do auxilio-transporte sera concedido entre os meses de marco e dezembro, ate 0

declrno dia de cada meso

§ 22 Atingindo 0 limite de 700 (setecentas) vagas, serao contemplados, inicialmente, os estudantes

bolsistas, PROUNI, SISU, FIES e os de menor renda.

CAPITULO 11

DA INSCRICAO E DOS REQUISITOS

Art. 320 Programa Municipal de Auxflio-Transporte se destina a beneficiar estudantes residentes e

domiciliados no Municipio de Cabreuva comprovada e regularmente matriculados em instltuicoes
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particulares ou publicas de ensino tecnlco e ensino de nivel superior de primeira graduacao, desde que
preenchidos os seguintes requisitos:

1- apresentacao de requerimento de inscrtcao, instruido com os seguintes documentos:

a) copla de documentos de identidade e do Cadastre de Pessoas F1sicas (CPF);

b) copla dots) comprovante (s) de renda dos membros que guarnecem a resldencia do requerente,

servindo, alnda, como documentos habels acornprovacao de renda:

1. declaracao Cornprobatoria de Percepcao de Rendimentos (DECORE), no caso de autonomos,
profissionais liberais, empreendedores individuais, empresarlos e afins;

2. declaracao de sua condicao e renda mensal aproximada, com firma reconhecida, para os
trabalhadores informais;

3. declaracao individual de todos os membros da familia do requerente que nao estao empregados,
juntamente com a copla dos documentos pessoais.

c) copla do comprovante de residencla em nome do requerente/beneflciario ou contrato vigente de
locacao residencial com flrrnas reconhecidas;

d) declaracao assinada atestando a veracidade das lnforrnacoes sob pena da conftguracao de crime
.~ previsto no Codigo Penal Brasileiro;

II - cornprovar, documentalmente, ser 0 beneficia rio residente e domiciliado no Municipio de
Cabreuva:

III - comprovacao de renda familiar liquida ate 0 limite de 04 (quatro) salartos mlnlrnos vigentes em
territorio nacional;

IV - apresentar comprovante de matricula em curso tecnico ou de graduacso unlversltaria,
comprovados atraves de atestado emitido pelo estabelecimento de ensino, identificando 0 perfodo
cursado, a duracao do curso e dias de frequencia semanal.

§ 1Q a curso tecnico que versa esta lei sera aquele contemplado no Catalogo Nacional de Cursos
Tecnlcos - INEP, corn duracao minima de 1.800 (mil e oitocentas) horas, e 0 curso superior sera aquele
reconhecido pelo MEC, relacionado aprimeira graduacao.
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§ 2Q A Secretaria Municipal de Educacao podera solicitar estudo socio econornico do beneficiarlo
para 0 fim de comprovar as declaracoes prestadas na ficha de requerimento do beneflcio que versa a
presente Lei.

CAPITULO III

DA MANUTENC;:ii.O, PRAZOS, IMPEDIMENTOS ECANCELAMENTO

Art. 4Q 0 beneficlarlo do programs, para fins de rnanutencao do beneficio, devera apresentar junto a
Secretaria Municipal de Educacao, 05 seguintes documentos, nos prazos previamente estabelecidos.

I - mensalmente, comprovantes que atestem a frequencla as aulas ou docurnentos equivalentes,
como comprovante de pagamento da mensalidade escolar, ate 0 vlgeslrno dia de cada meso

Paragrafo unlco, 0 beneficio devera ser revalidado anualmente, mediante comparecimento na sede
da Secretaria Municipal de Educacao e cumprimento dos requisitos definidos nos arts. 3Q e6Q da presente
Lei.

Art. 5Q a requerimento que versa 0 artigo 3Q deste diploma devera ser realizado durante 05 dias 28
de janeiro a 08 de fevereiro do presente ano, na Secretaria Municipal de Educacao,

Art. 6Q Da quantidade total descrita no art. 2Q, ficarao reservadas 100 (cem) boisas para estudantes
que se enquadrem nos requisitos do art. 3Q da presente Lei e comprovem, diretamente na Secretaria
Municipal de Educacao, a convocacao nas chamadas subsequentes dos programas federais posteriormente
a data do perfodo de inscrlcso.

Art. 7Q Ficam impedidos de receber 0 auxflio de que trata a presente Lei:

I - 05 alunos que ja possuam 0 ensino superior completo ou ja tenham side anteriormente
beneficiados com 0 auxflio-transporte;

II - 05 beneflclarios que migrarem de curso, a qualquer tempo, por mais de duas vezes durante 0

perfodo em que estiverem beneficiados pelo programa de que trata este diploma;

III - 0 requerente que apresente matricula em instituicao de ensino fora dos limites regionais do
Municfpio de Cabreuva:

IV - os egressos do Ensino Medio, quando houver cursos tecnlcos e superiores ldentlcos ofertados
no Municfpio de cabreuva:
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v-Osalunos que forem cumprir exclusivamente rnaterias em dependencia.

Paragrafo unlco, Considera-se limite regional do Municipio de Cabreuva, os municlpios do entorno

que nao ultrapassem a dlstancia de 120 (eento e vinte) qullometros.

Art. 820 auxilio ora eoneedido podera ser cancelado a qualquer tempo, especialmente quando

houver alteracao nas condlcoes inicialmente declaradas, e ainda nos seguintes casos:

I - repasse do beneflcio aterceiros;

II - quando 0 beneficiario desistir, cancelar ou trancar a matrfcula do curso, bem como se for

reprovado;

III - mudanca de resldencla e domicllio para outro Municfpio;

IV - quando 0 beneftciarlo nao concluir 0 curso no seu prazo minima de duracao,

§ 12 Sera ainda eancelado 0 beneffeio, sem prejufzos das consequencias clveis e penals, quando
constatar-se falsidade das tnformacoes e doeumentos apresentados, bem como, pelo descumprimento dos
prazos e demais requisitos estabelecidos nesta Lei.

§ 22 Sem prejulzo, 0 aluno que tiver 0 beneflcio cancelado, flcara impedido de recebe-lo novamente

pelo perfodo de 02 (dois) anos, nas hip6teses deseritas no artigo anterior.

§ 32 a Municipio podera suspender, a qualquer tempo, a concessao do auxilio-transporte ora

tratado em caso de relevante interesse publico.

CAPITULO IV

DOS VALORES

Art. 92 a valor a ser custeado mensalmente pelo Municfpio, par beneficia rio, sera de ate R$ 180,00
(cento e oitenta reais).

§ 12 Para os estudantes beneficiados que necessitem do deslocamento para outro municipio em
ruirnero de dias inferior a 05 (cinco) na semana, fica estabelecido 0 subsfdio conforme a tabela abaixo:
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§ 22 as valores serao repassados ao beneflclartc atraves de conta bancarla em nome do aluno

beneficiarlo, informada sob sua exclusiva responsabilidade no ato da lnscricao.

§ 3" Aos beneftctarios de cursos semipresenciais 0 auxflio sera concedido de forma proporcional aos
dias de comparecimento obrigat6rio do aluno, mediante documento comprobat6rio acerca dos dias letivos.

§ 4" 0 nurnero de dias letlvos na semana devers ser informado pelos alunos asecretaria Municipal
de tducacao quando do requerirnento de inseri~ao.

CAPITULO V

DAS DISPOSIC;:OES GERAIS

Art. 10. as resultados dos requerimentos para a inscrlcao no Programa Municipal de Auxflio
Transporte serao dlsponibilizados em ate 30 (trinta) dlas, contados do terrnino das lnscrlcoes, devendo ser

afixado na sede da Seeretaria Municipal de Educacao,

Paragrafo unlco. No caso de indeferimento motivado do requerimento, 0 requerente podsra
apresentar pedido de reconsideracao no prazo de as (cinco) dias, a contar da dlvulgacao do resultado.

Art. 11. Para os fins previstos neste diploma, nao sao considerados presencia is os cursos de ensino

exclusivo 11 distancla - EAD.

Art. 12. Fica autorizada a crlacao de Comissao Especial destinada 11 flscallzacao dos pressupostos

para a concessao do beneflcio ora previsto.

Art. 13. Terao prioridade para concessso do auxflio transporte os estudantes que preencherem os
requisitos do artigo 32, na seguinte ordem:

I - Estudantes que optarem pelo curso de graduacao:

II - Estudantes com amenor renda.

- ----~ ------
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DAS DISPOSI<;:OES FINAlS

Art. 14. Fica 0 Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei mediante a edicao
de Decreto.

Art. 15. As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao por conta das verbas orcarnentarias
pr6prias, suplementadas, se necessarlo,

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua p~u!!!b:wli~~ revogadas as disposicoes em contrario,
especialmente a Lei Ordinaria Municipal nQ 2.006, de dez 0 de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL

HE

Publicada no Dlarlo Oflcial Eletr6nico do Municfpio.1trl:ttH'~I<i-i:~>e'tor de Expediente da Prefeitura de
Cabreuva, em 15 de janeiro de 2019.


