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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 

LEI Nº 780, DE 4 DE JUNHO DE 2013. 

 

 

AUTORIZA E REGULAMENTA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO 
MUNICÍPIO COM VEÍCULO COLETIVO OFICIAL, AOS 
ESTUDANTES DE ENSINO TÉCNICO 
PROFISSIONALIZANTE E ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE ARARANGUÁ, 
GRATUITAMENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

EVANDRO SCAINI, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do Município de Balneário Arroio do Silva, que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar o transporte 

intermunicipal de Estudantes Universitários e de Ensino Técnico Profissionalizante, público ou privado, 
residentes e domiciliados no município de Balneário Arroio do Silva, para a cidade de Araranguá, com 
veículo coletivo oficial, de forma gratuita.  

Parágrafo único. Considera-se para o cumprimento da presente Lei a disposição cogente 
expressa no Artigo 136, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo o atendimento de requisitos mínimos 
para a circulação de veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares e as regras 
complementares contidas nos Artigos 137 a 139 e 329, todos do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
Art. 2º Os benefícios constantes no Artigo anterior somente serão concedidos aos 

Estudantes que realizam cursos previstos nesta Lei, e que não são promovidos por instituições 
educacionais, neste Município. 

 
Art. 3º Os critérios para concessão do beneficio a que se refere o Artigo 1º desta Lei, para 

os Estudantes do Ensino Técnico Profissionalizante público ou privado, são:  
 
I - residir no município de Balneário Arroio do Silva, cuja comprovação se dará pela 

apresentação de comprovante de pagamento de Luz, Água ou Telefone Convencional; 
  
II - ter renda familiar de até cinco salários mínimos mensais, cuja comprovação será através 

de Copia do Contrato de Trabalho e da Previdência Social, ou Declaração Comprobatório de Percepção 
de Rendimentos - DECORE, emitido por profissional de contabilidade, registrado no devido Conselho;  

 
III - comprovante de matricula no Curso Técnico Profissionalizante.  
Parágrafo único. Para os Estudantes do Ensino Técnico Profissionalizante Público, estes 

serão automaticamente transportados gratuitamente, mediante as devidas comprovações documentais 
exigidas na presente Lei.  

 
Art. 4º Os critérios para concessão do beneficio a que se refere o Artigo 1º desta Lei, para 

os Estudantes Universitários, em Instituições Públicas ou Privadas são:  
 
I - residir no município de Balneário Arroio do Silva, cuja comprovação se dará pela 

apresentação de comprovante de pagamento de Luz, Água ou Telefone Convencional;  
 
II - comprovante de matricula no Curso Universitário; 
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III - ter renda familiar de até cinco salários mínimos mensais, cuja comprovação será 

através de Copia do Contrato de Trabalho e da Previdência Social, ou Declaração Comprobatório de 
Percepção de Rendimentos - DECORE, emitido por profissional de contabilidade, registrado no devido 
Conselho; ou  

 
IV - ser beneficiário de um dos seguintes programas:  
a) Programa Universidade Para Todos - PROUNI;  
b) Bolsista do Art. 170, da Constituição do Estado de Santa Catarina;  
c) ser bolsista do Programa de Financiamento Estudantil - FIES. 
 
§ 1º Para os Estudantes Bolsistas, conforme os critérios exigidos no Inciso IV, deste Artigo, 

serão transportados gratuitamente, previsto no Artigo 1º, desta Lei, mediante a comprovação do 
requerimento para aquisição da bolsa, sendo suspensa a concessão caso o universitário não adquira tal 
beneficio.  

§ 2º Para os Estudantes Universitários em Instituições Públicas, estes serão 
automaticamente transportados gratuitamente, mediante as devidas comprovações documentais 
exigidas na presente Lei.  

 
Art. 5º O transporte escolar gratuito previsto nesta Lei deve garantir ao Estudante o 

transporte pelo trajeto de ida e a volta, devendo estabelecer-se um ponto comum onde ocorrerão 
embarque e desembarque dos usuários, até a unidade de ensino superior ou profissionalizante onde 
estiver matriculado. 

 
Art. 6º Os Estudantes deverão requerer o benefício junto a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, semestralmente.  
 
Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir atos necessários 

estabelecendo normas complementares à execução da presente Lei. 
 
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 4 de junho de 2013. 

 
 
 

EVANDRO SCAINI 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração e Finanças, em 4 de 

junho de 2013. 
 

 
 

  DIRNEI JOSÉ BERNARDO 
Secretário de Administração e  Finanças 

 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101329/fundo-de-financiamento-ao-estudante-do-ensino-superior-lei-10260-01

