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LEI N°. 6.716. DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022
Autoriza o Executivo Municipal subsidiar
gastos com transporte, efetuados por
superior
estudantes
de
curso
ou
profissionalizante e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Ourinhos, aprovou em sessão do dia 14 de fevereiro de
2022 e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar, obedecendo aos critérios
dispostos nessa Lei, os gastos com o meio de transporte utilizado por estudantes de
curso superior ou profissionalizante.
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Art, 2o Para fazer jus ao subsí dio previsto no art. 1o. o estudante deverá se
cadastrar na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em perí odo
determinado por edital obedecendo aos seguintes critérios para inscrição com provas
documentais:
[ )estar devidamente matriculado em estabelecimento de ensino superior ou
profissionalizante;
II) em caso de ensino superior, o subsídio se destinará apenas a alunos que
estarão cursando a primeira graduação;
III) residir no município há, pelo menos, 2 anos:
IV ) estar cadastrado no Cad único do Governo Federal, possuir renda percapta de
até V% salário mí nimo ou renda familiar de até 3 (três) salários mí nimos:
V) utilizar o meio de transporte coletivo para se deslocar a outro municí pio até a
instituição de ensino.

Art, 3o. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social fica
responsável pelo cadastro, conferência dos documentos, fiscalização dos critérios,
repasse do subsídio, bem como pelo enquadramento desse repasse de acordo com os
seguintes extratos:
I) alunos em situação de extrema pobreza (per capta de até R $ 78.00 (setenta e
oito reais) ou de pobreza (per capta de até RS 178.00 (cento e setenta e oito reais) terá
direito a 100% do valor mensal do transporte:
direito a 60% do valor mensal do transporte:

do valor mensal do transporte

.

Art. 4o A

Secretajja^Munícípal

Assistência e Desenvolvimento Social ficará
responsável pela seleção dos Candida s, levando em consideração critérios técnicos,
p
constatadão dos dados.
como visitas domiciliaress para
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Art. 5o O v; or mensal pelo transporte do aluno terá como parâmetro a cotação do
preço por km rod o por um veí
ívo de transporte de estudantes para mais gje 20
pessoas.

culoojef

-

-

Travessa Vereador Abrahão Abujamra, 15 Centro CEP 19.900-042 - Ourinhos/SP
Telefone; (14) 3302-6000 | Site: www.ourinho5.sp.gov.br

fill

.

VMACWfAo Ot tOOOE
mAcmioortmsi

V

r

Hf OURíNHOS

'

Art. 6°. 0 subsídio será repassado ao aluno no per íodo compreendido entre o
in ício das aulas do 1o. semestre até o dia 30 de novembro de cada ano.
Art. 7o. O beneficiá rio deverá apresentar bimestraimente atestado ou certid ã o de
frequê ncia e os comprovantes de pagamento do transporte.
Art. 8o. O subs í dio poderá ser suspenso em casos do aluno:
I )deixar de entregar bimestralmente o atestado ou certid ão de frequência e
comprovantes de pagamento do transporte;
II )fazer uso indevido do subs ídio.
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Art. 9o. As despesas decorrentes da aplica ção da presente Lei correrã o por conta
de dota ção própria do orçamento vigente , suplementada se necessá rio.

Art. 10. Revoga -se a Lei n° 6.113, de 19 de agosto de 2014
Art. 11 . Esta Lei entra em vigor na data de. sua publica ção.
Prefeitura Municipal çle -Ourinjios , Í5 deJafiejro de 2022.
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