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LEI Nº 866, de 20 de junho de 2013.

Institui e regulamenta o subsídio ao transporte escolar,
de caráter de qualificação profissional, a estudantes
universitários e de cursos técnicos profissionalizantes
não oferecidos no município de Maria Helena e dá
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA,
ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte LEI:
Art. 1.º Institui o Programa de Parceria para Qualificação
Profissional Universitária, com a finalidade de subsidiar, parcialmente, o valor gasto
em transporte de estudantes matriculados em cursos de educação superior e de
ensino técnico profissionalizante.
§ 1º. O programa tem caráter de qualificação profissional e será
coordenado pela Secretaria Municipal de Educação.
§2º. A inclusão no Programa será feita a partir do
cadastramento do estudante e da entidade, na forma do regulamento.
Art. 2º. Poderão participar do programa somente estudantes
matriculados em cursos de educação superior ou em escolas técnicas de ensino
profissionalizante, residentes no município de Maria Helena, na forma desta lei e de
seu regulamento.
Art. 3º.O Poder Executivo subsidiará o valor equivalente a até
50% (cinquenta por cento) o valor gasto em transporte pelos estudantes participantes
do Programa.
§ 1º. Apenas poderá participar do Programa, estudantes
devidamente matriculados em instituição de ensino superior ou técnico
profissionalizante localizada a, no máximo, 30 (trinta) quilômetros da sede do
município de Maria Helena.
§ 2º. O transporte deverá ser realizado exclusivamente por
veículos fretados ou de linha regular, com capacidade mínima de 10 (dez) passageiros.
§ 3º. Na hipótese de existirem mais candidatos do que vagas,
em função dos recursos disponibilizados, a ficha socioeconômica (Anexo II) será
definidora das vagas, após análise, julgamento e seleção, mediante os critérios
estabelecidos no art. 5º desta lei.
Art. 4º. Para viabilizar o subsídio do transporte, o Poder
Executivo fará chamamento público aos transportadores, caso haja mais de um na
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cidade de Maria Helena, que, de acordo com a distância e frequência de utilização dos
serviços de transporte, elaborarão tabela de valores para o transporte de estudantes.
Parágrafo Único. Os transportadores selecionados e que
transportarem estudantes beneficiados com o subsídio, ficam obrigados a apresentar,
mensalmente, relação dos alunos transportados, contendo no mínimo, nome do aluno,
local de destino, frequência mensal de utilização do transporte, data das viagens e o
valor devido pago pelo aluno.
Art. 5º. O Poder Executivo apresentará, trimestralmente, ao
Poder Legislativo, a relação contendo os nomes dos alunos subsidiados e o valor total
dos subsídios.
Art. 6º. O subsídio, de que se trata o art. 3º, será solicitado
através de requerimento (Anexo I) protocolado na Secretaria Municipal de Educação,
sendo, na hipótese prevista no § 3º do mesmo artigo, concedido aos participantes com
renda familiar até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
§ 1º. Entende-se por renda familiar, para efeitos desta Lei, a
soma dos rendimentos do aluno, seus filhos e mais:
I – seu cônjuge, se casado ou união estável;
II – seus pais, se solteiro.
§ 2º. No requerimento encaminhado pelo Aluno, junto a SME,
deverão ser anexado os documentos constantes do Anexo III.
Art. 7º. A base de cálculo do subsídio será o menor valor
praticado entre os transportadores atuantes no município de Maria Helena, para o
trecho que compreende a distância entre a sede municipal até a instituição de ensino,
destino do transporte, observado o limite fixado no art. 3º, § 3º desta Lei.
Art. 8º. O subsídio poderá ser cancelado imediatamente nos
casos de:
I – não comprovação da frequência às atividades discentes;
II – interrupção temporária ou permanente dos estudos;
III – na hipótese de aluno jubilar, nos termos do regimento
interno da instituição que estiver vinculado;
Parágrafo Único. Para fins de comprovação a que se refere o
inciso I deste artigo, será aceita, pela Administração, a apresentação de relatório de
frequência emitido pela instituição de ensino superior a que o beneficiado estiver
matriculado.
Art. 9º. O valor do subsídio será depositado ou
eletronicamente transferido na conta corrente de cada transportador após a entrega
da nota fiscal e relação de alunos transportados, contendo, nome do aluno, local de
destino e data das viagens.
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Art. 10. Na hipótese de desistência ou outro fato que leve a
interrupção dos estudos, essa ocorrência deverá ser comunicada por escrito à SME.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Maria Helena/PR, 20 de junho de 2013.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

