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LEI N° 580/2021, DE 24 DE SETEMBRO DE 2.021. 
(Publicada em data de 24/09/2021, por afixação na Sede da Prefeitura, na conformidade do artigo 94, da L!:i Orgânica do Município) 

Dispõe sobre regulamentação e autorização do 
Poder Executivo em conceder transporte à 
estudantes universitários e de cursos 
profissionalizantes, na forma que indica e dá 
outras providências. 

Art. 1 o. A presente Lei regula o direito de acesso de estudantes devidamente 

matriculados em cursos de ensino superior (3° grau) e de cursos profissionalizantes, 

autorizados pelo MEC - Ministério da Educação, ao transporte educacional municipal e 

intermunicipal nos termos da Lei Federal 12.816/2013; garantindo assim aos estudantes 
do Município de Umirim, Ceará; 

Art. r. Fica o poder público municipal autorizado a disponibilizar transporte 

municipal gratuito aos estudantes devidamente matriculados em cursos de ensino superior 
(3° grau) e de cursos profissionalizantes, autorizados pelo MEC - Ministério da Educação 

residentes e domiciliados no Município de Umirim, Ceará, na forma da_presente lei; 

§ 1°. O transporte será feito através de ônibus ou outros veículos, próprios ou 

alugados, para o transporte coletivo, que atendam aos critérios mínimos de segur~ça e 
higiene, atendendo também a legislação brasileira; 

§ 2°. É possível a contratação de profissionais e empresas que por ventura se faça 

necessário a prestação dos serviços ao Município, desde' que sejam atendidas as condições 

e respeite a capacidade de lotação dos referidos veículos; 

Art. 3°. Os estudantes deverão cumprir as seguintes exigências: 

§ 1°. O estudante deverá requerer os beneficios desta Lei, mediante ficha de 

inscrição devidamente preenchida e protocolada na Secretaria Municipal de Educação, 

comprovando ainda a matrícula na instituição de ensino superior ou técnico na qual irá 
estudar; 

§ 2°. No ato do cadastramento os estudantes deverão apresentar os seguintes 

documentos: 
a) Comprovante de matricula expedido pela instituição de ensino; 
b) Comprovante de residência; 
c) Cópia de Documento de Identificação com foto. 

Art. 4°. Perderá o beneficio concedido por meio desta Lei o estudante 

universitário que: 

I - Deixar de estar em conformidade com o art. 1° desta Lei; 
11 -Não obtiver aprovação em, no mínimo, 70% (setenta e cinco por cento) 
disciplinas em que estiver matriculado; 
III - Mudar residência ou domicilio, para outro município, exceto aquel 
estará estudando; 



::_____ UMIRIM 
___ _ _ ~ -pn __ • O Fl.liJ.Zl<Q É.AGORA_ __ . 

IV - Envolver-se em algazarra, consumir bebida alcóolica ou fumar dentro dos 
veículos de transporte escolar universitário ou causar dano ao patrimônio dos 
prestadores de serviço durante os trajetos de ida e retomo das universidades. 

§ 1°. No caso do inciso IV, a perda do benefício do transporte escolar universitário 
só ocorrerá após apuração de responsabilidade do( s) estudante( s) indiciado pela Secretaria 
Municipal de Educação, observado o 

7
COntraditório e a ampla defesa, _podendo, a critério 

do Secretário, ser suspenso o benefício até decisão final do processo administrativo. 
§ 2°. A perda do benefício de que trata o inciso IV deste artigo não desobri~a os 

responsáveis a ressarcirem os danos que tenham causado ao patrimônio público ou 
privado. 

§ 3°. O estudante que suspender a realização'" do curso, "trancar a matricula", 
deverá comunicar a Secretaria Municipal de Educação no prazo de 15 dias, sob pena de 
perda do benefício. 

Art. 5°. A operacionalização da logística dos transportes e das vagas a serem 
disponibilizadas ficará sob a coordenação da Secretaria de Educação e acompanhada pela 
Comissão de Acompanhamento a ser formada. 

Art. 6°. A Comissão de que trata o artigo anterior terá a seguinte composição: 
I - 01 (um) representante dos estudantes beneficiados, escolhido mediante 

eleição entre os mesmos; 
li - 01 (um) representante da Câmara Municipal, indicado pelo Presidente do 

Poder Legislativo; 
III - 01 (um) representante da Secretária Municipal de Educação; 
IV- 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito; 

Art. 7°. A Secretaria Municipal de Educação, caso julgue necessário, poderá 
requisitar ao estudante inscrito novos documentos . .ou documentos complementares 
não previstos nesta lei. 

Art. 8°. O transporte escolar gratuito previsto nessa lei deve garantir ao aluno o 
transporte pelo trajeto de ida e a volta, devendo estabelecer um ponto comum onde 
ocorrerão embarque e desembarque dos usuários até a unidade de ensino superior ou 
profissionalizante onde estiver matriculado. 

Art. 9°. Em caso de aluno portador de deficiência, deverá ser 
assegurada a acessibilidade aos serviços de transporte coletivo universitário com as 
adaptações necessárias, priorizando a utilização de um mesmo veículo com essa 
finalidade. 

§ 1° - Para o cumprimento ao disposto no -tJaput deste artigo po 
contratação de transporte especializado; 
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§2° - Os alunos portadores de necessidades especiais e aos que estejam 
temporariamente submetidos a condições especiais ou a situações que ofereçam riscos no 
trajeto entre a casa e a universidade e vice-versa, poderão ter direito itinerário 
diferenciado. 

Art. 10. Eventuais omissoes necessanas para o fiel cumprimento desta lei 
poderão ser regulamentadas por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 11. As despesas oriundas da aplicação dessa lei ocorrerão por conta de 
dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 12. Esta Lei entrará em7 vigor na data de sua publicação e revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEARÁ, aos 24 de 
setembro de 2.021. 

Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro 
PREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM-CE 


