
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CNPJ 77.817.476/0001-44

LEI N° 00.1/2009

SÚMULA: Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de
Apoio ao Transporte Escolar de Estudantes de
Nivel Técnico e Terceiro Grau.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Pre-
feita Municipal, Sanciono a Seguinte:

LEI

Art. 1° _ Fica Instituído, no âmbito deste Município, Programa Municipal de Apoio ao
T.sporte de Estudantes de Nível Técnico e Terceiro Grau.

Art. 2° - Aos estudantes de Segundo grau no Nivel Técnico, Terceiro Grau, Cursos'
Profissionalizantes, Supletivos e de Cursos de Especialização " Latu Sensu" e
"Stricto Sensu", residentes e domiciliados no Município, será concedida uma aju-'
da de Custo de 50% (cinqüenta por cento) .das despesas relatívas ao transporte
escolar, quando necessário o deslocamento para outros Municípios.

Parágrafo 1° - Para fazerem jus ao beneficio de que trata o 'caput' deste artigo, os estu-
dantes beneficiários desta Lei deverão inscrever-se junto á Secretaria Municipal de Edu-
cação e Comprovar a matricula nas escolas ou entidades que irão freqüentar, bem.como
comprovar, semestralmente, a efetiva freqüência, mediante Certidão fornecida pela res-
pectiva Instituição de ensino.

Parágrafo 2° - Não será beneficiado o aluno que não cumprir com as exigências referi-
das no Parágrafo anterior.

! 30 _ O auxilio de que trata o 'caput' do artigo será concedido através da contratação
pe o Municipio, de empresa de ônibus para transporte para destinos que tenham, no mí-
nimo, 70% (setenta por cento) da capacidade máxima dos veículos destinados a este.
fim.

Art. 40 _ As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da dotação 09-001-
12361.00061-020 - Manutenção do transporte Escolar, prevista na Lei Orçamentária
para este fim.
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