
LEI N° 1. 548 / 2022 

GOVERNO MUNICIPAL 
FARIAS BRITO 
GABTNETE DO PREFEITO 

DE O 1 DE ABRIL DE 2022. 

Dispoe sabre o transporte escolar 
intermunicipal gratuito para os 
estudantes de nivel superior e da 
outras providencias. 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE FARIAS BRITO, FAQO SABER 
QUE A C.AMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARA., 
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 ", A presente Lei regula o direito dos estudantes 
regularmente matriculados em cursos de educacao superior (3°grau) 
devidamente autorizados pelo MEC - Ministerio da Educacao ao Transporte 
Escolar Intermunicipal. 

Art. 2°. Fica o pod er publico municipal autorizado a 
disponibilizar o transporte intermunicipal gratuito aos estudantes 
regularmente matriculados em cursos de educacao superior (3°grau) 
devidamente autorizados pelo MEC - Ministerio da Educacao, residentes e 
domiciliados no mumcrpio de Farias Brito, que frequentam as 
Universidades, Centros universitarios, Faculdades e Escolas Tecnicas de 
nivel superior localizadas no municipio que se encontrem localizados dentro 
de um raio de 70km (setenta quil6metros) da sede do municipio de Farias 
Brito. 

§1°. 0 transporte sera feito atraves de 6nibus ou outros 
veiculos, proprios, ou alugados para transporte coletivo, que atendam 
criterios minimos de seguranca e higiene ou qualquer outro transporte 
coletivo, desde que compativel com o numero de estudantes e atenda a 
Iegislacao brasileira de transito e seguranca a todos os passageiros. 

§2°. Podendo contratar profissionais empresas que porventura ja 
prestem os services ao municipio, desde que sejam atendidas as condicoes 
de seguranca e respeitada a capacidade de lotacao dos referidos veiculos. 

§3°. Desde que nao haja prejuizo as finalidades do apoio 
concedido pela Uniao, poderao ser utilizados os veiculos adquiridos por 
intermedio de contrato, convenio ou outros instrumentos com a uniao para 
transporte de estudantes da zona rural, conforme autoriza o paragrafo unico 
do artigo 5° da Lei Federal 12.816 de 05 de junho de 2013. 
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§4°. Fica proibido o transporte a particulares ou a estudantes 
nao cadastrados. 

Art.3°. Os interessados deverao cumprir as seguintes exigencias: 

§1°. 0 estudante devera requerer os beneficios dessa Lei, 
mediante ficha de inscricao devidamente preenchida e protocolada na 
Secretaria Municipal de Educacao, comprovando ainda, a matricula em 
instituicao de ensino superior. 

§2°. No ato do cadastramento os estudantes deverao apresentar 
os seguintes documentos a Secretaria Municipal de Educacao: 

a - Comprovante de matricula expedido pelo estabelecimento 
educacional; 

b - Comprovante de residencia; 
c - C6pia do documento de identificacao com foto. 
§3°. 0 interessado que nao efetuar o pedido na Secretaria, 

somente tera direito ao beneficio do transporte de que trata esta Lei, se 
houver vaga na quantidade de assentos dos veiculos disponibilizados. 

§4°. Os alunos que se envolverem em algazarras ou ocasionarem 
danos aos veiculos, durante o transiado ida e volta, ap6s apurada culpa, 
perdera o direito concedido por um tempo determinado pela Secretaria 
Municipal de Educacao, alem do ressarcimento dos danos, e, em caso de 
reincidencia respondera a um processo judicial por dano ao Patrim6nio 
Publico. 

§5°. 0 aluno que suspender a realizacao do curso "trancar 
matricula" ou outro motivo durante o ano letivo, devera comunicar a 
Secretaria Municipal de Educacao no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 4°. 0 transporte Universitario Gratuito previsto nesta Lei 
deve garantir ao aluno o transporte pelo trajeto de ida e a volta, devendo 

I 
estabelecer um ponto comum onde ocorrerao embarque e desembarque dos 
usuarios ate a unidade de ensino superior onde estiver matriculado. 

Art. 5°. Em contrapartida, o municipio podera solicitar a 
participacao voluntaria, dos estudantes beneficiados em suas respectivas 
areas, nos programas, projetos e acoes realizadas pelo municipio na 
proporcao de uma vez por mes para cada estudante. 

Art.6°. As despesas oriundas da aplicacao desta lei correrao por 
conta de dotacoes pr6prias, consignadas no orcamento vigente, 
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suplementadas se necessario. 

Art. 7°. Os estudantes de ensino superior deverao eleger um 
coordenador e um vice coordenador em assembleia geral para representar- 
los nas questoes de interesse coletivo atinentes ao transporte universitario 
profissionalizantes intermunicipal, cujo mandato nao podera ser de um ano, 
permitida a reconducao. 

Art. 8°. 0 chefe do Poder Executivo expedira o ato que se fizerem 
necessario a regulamentacao desta lei. 

e Art. 9°. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicacao, 
revogadas as disposicoes em contrario. 

PUBLIQUE- SE 

PA<;O OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO 
PREFEITO, EM 01 DE ABRIL DE 202'12. 

O AUSTRAGEZIO SALES 


