LEI Nº. 1093/2014.

SUMULA: Concede Transporte Coletivo para os
Alunos Universitários de Campo Bonito às
Instituições de Ensino de Cascavel/Pr, e dá
outras providências.

A Câmara Municipal de Campo Bonito, Estado do Paraná, aprovou, e
eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte:
LEI:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder transporte
escolar a estudantes residentes no Município de Campo Bonito que viajam à cidade
de Cascavel, para Cursos de Nível Superior, Técnico Profissionalizante e Pré
Vestibular, desde que obedecidas às exigências desta lei.
Parágrafo único - O projeto visa atender aos anseios de conhecimento
e qualificação profissional dos cidadãos do Município de Campo Bonito.
Art. 2º - Podem ser beneficiados com esta Lei todos os estudantes
residentes ou domiciliados em Campo Bonito, de nível universitário, Nível Superior,
Técnico Profissionalizante e Pré Vestibular.
Art. 3º - Os interessados deverão cumprir as seguintes exigências:
§ 1º - O estudante deverá requerer os benefícios desta Lei, mediante
ficha de inscrição devidamente preenchida e protocolada na Secretaria Municipal de
Educação, até o início de cada semestre letivo destas instituições de ensino,
comprovando ainda, a matrícula em curso abrangido na forma desta lei.
§ 2º - Somente poderão ser beneficiados com este serviço os
estudantes que estiverem previamente cadastrados na forma desta Lei;
§ 3º - O beneficiário deverá comprovar semestralmente junto à
Secretaria de Educação, mediante declaração do estabelecimento de ensino em que
cursa, a freqüência mínima de 80% da carga horária de cada mês, sob pena de
perder direito aos benefícios previstos nesta lei, caso reste injustificada a ausência.
§ 4º - O estudante beneficiado que suspender a realização do seu
curso, ou caso ocorra outro motivo que se torne desnecessária a concessão do
benefício, deverá comunicar a Secretaria de Educação no prazo de 10(dez) dias.
Art. 4º - Os alunos universitários, beneficiários desta Lei, poderão
eleger seus representantes na forma do Estatuto da Associação dos Estudantes.

Art. 5º - O Município regulamentará esta Lei através de Decreto,
observando o interesse público e a disponibilidade material e orçamentária, à critério
do poder discricionário do Chefe do Poder Executivo.
Art. 6 - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do
orçamento vigente.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Campo Bonito 08 de Abril de 2014.
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