
LEI Nº. 2027/2021
De 7 de maio de 2021.

REGULAMENTA E DISCIPLINA A CONCESSÃO DE TRANSPORTE
UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições Legais, Faz Saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a custear, no todo ou em parte, o transporte rodoviário para
estudantes universitários, no período noturno para a cidade de Registro/SP.

Art. 2º A Concessão de que se trata o artigo 1º será destinada somente aos alunos matriculados em
Instituições de Ensino Superior pública estadual, federal ou Instituição de Ensino privada desde que o
curso não seja oferecido por Instituições de Ensino sediadas no Município de Sete Barras.

§1º Não serão beneficiados com o benefício previsto no artigo 1º, os alunos que freqüentam cursinhos,
curso preparatório para vestibular e ensino médio.

§2º Excluem-se da exigência contida do "caput" os casos de matrículas efetuadas em razão de
insuficiência de vagas para os cursos oferecidos pelas Instituições descritas, do PROUNI - Programa
Universidade para todos, os estudantes detentores de bolsas de estudo integral ou de outros programas
da mesma natureza que os venham substituir.

Art. 3º O Município arcará com o valor total do transporte intermunicipal para os alunos, na forma do
artigo 1º, que se enquadrem no perfil de necessitados/carentes, devendo ser apresentado documentos
comprobatórios para a avaliação social, a qual será realizada pela Secretaria Municipal de Serviço Social.

§1º Somente serão beneficiados os alunos necessitados/carentes que sejam atendidos pelos Programas
sociais existentes no Município.

§2º Alunos que demonstrem terem freqüentado ensino fundamental ou médio em escola pública no
Município de Sete Barras.

§3º Alunos que comprovem residir no Município há mais de 2 anos.

Art. 4º A municipalidade arcará com 50% (cinqüenta por cento) dos custos da operação e os estudantes
não beneficiados pelo artigo anterior, ficarão compromissados com o Município a uma contrapartida
pecuniária de 50% (cinqüenta por cento) dos custos da operação, que será rateada entre os alunos
pagantes.

§1º O pagamento da contrapartida por parte dos alunos deverá ocorrer até o dia 10 de cada mês na sede
da Empresa Prestadora de Serviços que realizará a confecção da carteirinha de estudante e também sua
revalidação.



§2º A Empresa Prestadora de Serviços emitirá nota fiscal referente aos serviços de transporte realizados
referente a contrapartida municipal, conforme caput deste artigo.

§3º O aluno inadimplente ficará impossibilitado de renovar a carteirinha de transporte de estudante, e
conseqüentemente impedido de utilizar o transporte.

Art. 5º O estudante deverá requerer junto a Secretaria Municipal de Educação a concessão do benefício
no início do ano letivo, e dentro do período de cadastro estipulado por essa Secretaria, comprovando a
matrícula em Escola de nível universitário por meio de Declaração atualizada.

§ 1º A Secretaria Municipal de Educação poderá solicitar mensalmente ao estudante declaração do
estabelecimento de Ensino em que cursa, e relatórios de freqüência mínima de 80% da carga horária de
cada mês, para disciplinar a concessão do benefício.

§ 2º O usuário do transporte universitário que tiver comportamento incompatível com o uso, poderá ser
penalizado com a exclusão do benefício.

Art. 6º Ao final do cadastro de estudantes do ensino superior e, remanescendo vagas, estas poderão ser
disponibilizadas aos estudantes de cursos técnicos na cidade de Registro e, desde que o solicitante esteja
dentro dos critérios estabelecidos na presente Lei.

Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei, serão suportadas pelas seguintes dotações
orçamentárias 0207 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 020702 – SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0021.2020 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOES EDUCACIONAIS.

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 7 de maio de 2021.

DEAN ALVES MARTINS
Prefeito Municipal.

Higino Jerônimo da Rosa Junior
Sec. de Adm. e Finanças




