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LEI Nº 071/2008, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008. 
 

“DISPÕE SOBRE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DOS 
CURSOS DE NIVEL SUPERIOR”. 

 
 
 

 ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA , Prefeito do Município de Iporanga, Estado de São 
Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais; 
 

FAZ SABER  que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele promulga e sanciona a 
seguinte Lei; 
 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, a contratar veículo apropriado para o 
transporte rodoviário, conforme normas do Código Brasileiro de Trânsito, para transportar 
estudantes regularmente matriculados e que freqüentam cursos de nível Superior fora do município 
de Iporanga/SP. 
   

Art. 2º - A Prefeitura pagará até o limite de 85% (oitenta e cinco por cento), do custo 
mensal referente ao transporte de alunos que freqüentam cursos de nível Superior devidamente 
matriculados e regulares fora do município de Iporanga/SP. 
 

Art. 3º - O percentual acima estará vinculado às condições econômicas financeiras, 
considerando prioritariamente os dispêndios obrigatórios com o Ensino Fundamental. 

 
Art. 4°  - O Executivo Municipal junto com a Divisão de Educação e Cultura se reserva o 

direito de proceder inscrição dos alunos para se submeterem a processo seletivo de carência 
financeira se os interessados ultrapassarem o número de vagas disponíveis no ônibus contratado. 

 
Art. 5 ° - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias contempladas no orçamento vigente. 
 

Art. 6°  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário, em especial a Lei Municipal nº 007/2007 de 27 de Fevereiro de 2007. 
 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 21 de Fevereiro de 2008. 
 
 
 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 

Registrada em livro competente e publicada em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 

 
 
 

ADÃO MANOEL DO CARMO 
Dir. Dep. Administração e Finanças 




