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Cajamar/SP., 7 de abril de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
ester

DATA
07/04/2021

Senhor Presidente, 
Nobres Edis,

PROTOCOLO
696/2021

Tem a presente por finalidade encaminhar a Vossa Excelencia, 
para a apreciagao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de Lei que dispoe sobre:
"INSTITUI O AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR, NO AMBITO DO MUNICIPSO DE 
CAJAMAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

A presente propositura visa a autorizagao dessa Casa de Leis 
para que possamos instituir o Auxilio Transporte Escolar, destinado ao custeio de 
despesas de Transporte Escolar aos estudantes da Educagao Basica regularmente 
matriculados nas escolas das Redes Municipal ou Estadual de Ensino, bem como aos 
da APAE de Cajamar.

O auxilio transporte escolar sera concedido a cada estudante, 
no valor de R$ 150,00 mensais, o qual sera corrigido anualmente, no mes de 
Janeiro, pelo IPCA do IBGE, a ser pago a seu responsavel legal, na forma a ser 
regulamentada por Decreto do Poder Executive.

Para fazer jus ao beneficio, devera o estudante, mediante 
requerimento efetivado por seu responsavel legal, ser comprovadamente residente 
em Cajamar e estar devidamente matriculado, observando-se, conforme 
regulamento, a distancia minima entre a residencia do aluno ate a unidade escolar, a 
qual sera calculada por meio dos dados de georreferenciamento, considerando a rota 
a pe.

Ainda, cumpre observar que farao jus ao beneficio os estudantes 
com problemas cronicos de saude, dificultando ou impedindo sua locomogao, com 
Deficiencia, Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGDH e aqueles que, no 
percurso da residencia a escola seja constatada a existencia de barreiras fisicas, 
temporarias ou nao, ou ainda, condigoes adversas a serem avaliadas pela Secretaria 
Municipal de Educagao.

Destaque-se que, a presente medida, caracteriza-se por sua 
relagao direta como agao de combate a mitigar os prejuizos decorrentes da 
pandemia do COVID-19, pois tem por finalidade que cada pai, mae ou responsavel 
legal dos alunos matriculados nas Redes Municipal e Estadual e da APAE de 
Cajamar possam responsabilizar-se pelo transporte de seus filhos ate a Unidade 
Escolar em meio a PANDEMIA, evitando-se, assim, aglomeragao e possivel 
proliferagao do virus.
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Outrossim, cumpre observar que, conforme deliberado pelo 
Comite de Enfrentamento ao Coronavirus e pela Comissao de elaborapao do 
protocolo de retomada das aulas presenciais no Municipio, a retomada deve ser 
gradativa devendo a Secretaria Municipal de Educagao envidar esforgos no sentido 
de garantir um retorno com seguranga para alunos e funcionarios. Fato este que 
reforga a necessidade de propormos agoes que evitem a minima possibilidade de 
novas contaminagoes, haja vista que, o transporte escolar pode ser locus de 
transmissao do virus, pois dificilmente os alunos ficam em seus lugares e tern contato 
diretamente uns com os outros, impedindo que seja efetivada qualquer medida de 
protocolo que evite a situagao descrita.

For outro lado, em razao do contingenciamento de gastos gerados 
pela calamidade publica da pandemia do novo Coronavirus, a presente medida 
acarretara significativamente uma economicidade para o Municipio. Desse modo, nao 
havendo que se falar em infragao a Lei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio 
de 2020.

Acreditamos que com referida agao estaremos fomentando o 
crescimento do transporte escolar em nosso Municipio, nesse momento tao crucial. 
Entretanto, ratificamos que realizaremos rigorosa fiscalizagao dos meios de 
transporte para que se cumpra a legislagao de transito e, principalmente, que haja 
seguranga para nossos estudantes.

For fim, cumpre informar que nos termos das informagdes 
tecnicas prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administragao e 
Gestao por meio de seu Departamento de Gestao Orgamentaria, a agao 
governamental denominada “Transporte Escolar” encontra-se prevista no Plano 
Plurianual (Lei n° 1.681, de 7 de julho de 2017), na Lei de Diretrizes Orgamentarias n° 
1.823, de 29 de junho de 2020 e no Orgamento Geral do Municipio - Lei n° 1.838, de 
10 de dezembro de 2020, portanto, nao se trata de nova despesa, bem como, nos 
termos das informagdes prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao, evidencia- 
se uma economia aos cofres publicos com referida propositura, nao sendo 
necessario o envio do “Relatdrio de Estimativa de Impacto Orgamentario Financeiro 
da Despesa”.

Como se pode verificar, trata-se de materia de suma importancia, 
razao pela qual solicitamos aos nobres Vereadores que deliberem sobre o projeto em 
tela, em regime de urgencia, nos termos do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao desse 
jeiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e 
a estima e distinta consideragao.

Douto Colegiado, subscrevemo-n 
Nobres Pares, os protestos de/ele\

/
/Atenciosamente

DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal

/Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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33PROJETO DE LEI N° DE 7 DE ABRIL DE 2021.

"INSTITUI O AUXiLIO TRANSPORTE 

ESCOLAR, NO AMBITO DO MUNICIPIO 

DE CAJAMAR E DA OUTRAS 

PRO VIDEN Cl A S

Art. 1° Fica instituido, no ambito do Municipio de Cajamar, o Auxilio 

Transporte Escolar, destinado ao custeio de despesas de Transporte Escolar aos 

estudantes da Educapao Basica regularmente matriculados nas escolas das Redes 

Municipal ou Estadual de Ensino, incluindo a APAE, em razao do contingenciamento 

de gastos gerados pela calamidade publica do COVID-19, alem da economicidade e 

vantajosidade presente nesta medida.

Art. 2° O beneficio de que trata o art. 1° sera concedido a cada 

estudante, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, corrigidos 

anualmente, no mes de Janeiro, pelo IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo 

ou outro indice que vier a substitui-lo.

Art. 3° Para a percepgao do beneficio, o estudante devera atender as
seguintes condigoes:

I - ser comprovadamente residente em Cajamar;

II - estar devidamente matriculado;

III - ter requerido junto a Unidade Escolar onde se encontra 
regularmente matriculado, nos termos a serem estabelecidos em 
regulamento.

§ 1° A distancia minima entre a residencia do aluno ate a unidade escolar, 
para fazer jus ao beneficio, sera definida em regulamento, devendo ser calculada 
por meio dos dados de georreferenciamento, considerando a rota a pe.

§ 2° Farao jus ao beneficio, independente do disposto no §1° deste artigo, 
os estudantes com problemas cronicos de saude, dificultando ou impedindo sua 
locomogao, com Deficiencia, Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGDFI e 
aqueles que, no percurso da residencia a escola seja constatada a existencia de 
barreiras fisicas, temporarias ou nao, ou ainda, condigoes adversas a serem 
avaliadas pela Secretaria Municipal de Educagao e disciplinadas em regulamento.
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Art. 4° O beneficio sera page ao responsavel legal do estudante ou ao 

estudante absolutamente capaz, na forma a ser estabelecida em regulamento.

Paragrafo unico. Considera-se responsavel legal, para os efeitos desta 

lei, os pais no exerdcio do poder familiar, os tutores e curadores.

Art. 5° O beneficio sera concedido tao somente para o ano letivo 

requerido, desde que, no decorrer do ano, persistam as condigoes que ensejaram 

sua concessao.

§ 1° Nao havera renovagao automatica do beneficio, submetendo-se a 
cada ano letivo a novo requerimento.

§ 2° O estudante que tiver 5 (cinco) ou mais ausencias injustificadas no 

mes, perdera o direito ao beneficio, podendo fazer nova solicitagao, sempre no mes 

que antecede o inicio do semestre letivo (janeiro ou julho).

Art. 6° No ano letivo de 2021 o beneficio de que trata esta lei sera 

concedido, exclusivamente, a todos os estudantes ja cadastrados para utilizagao do 
transporte escolar.

Art. 7° O Poder Executive regulamentara esta Lei no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua publicagao.

Art. 8° Fica o Executive Municipal autorizado a abrir creditos adicionais 

destinados aos pagamentos das despesas decorrentes desta Lei.

Art. 9° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura do Municipio de Cajamar, 7 de abril de 2021.

C DANILO BARBOSA MACHADO
V/ \ M A /
Prefeito Municipal
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MENSAGEM MODIFICATIVA N° 001/2021

Cajamar/SP., 27 de abriil de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
942/2021

DATA
27/04/2021

usuArio
martha

Senhor Presidente,

Pela presente solicitamos os bons prestimos dessa Egregia 
Camara, atraves de Vossa Excelencia, no sentido de que seja procedida 
modificagao no PROJETO DE LEI N° 33/2021 encaminhado por intermedio da 
MENSAGEM N° 012, de 07 de abril de 2021 e protocolizada nessa Casa de Leis, 
no dia 07/04/2021, sob n° 696, que dispoe sobre a instituigao do Auxilio 
Transports Escolar, no ambito do Municipio de Cajamar.

A modificagao que ora se faz necessaria busca, em 
decorrencia de questionamentos dos Nobres Vereadores, relacionados ao Projeto 
de Lei sob apreciagao dessa Edilidade, alterar a redagao do §2° do art. 5° 
passando da afirmativa “perdera” para “podera”, bem como, acrescentando ao 
mesmo dispositive o §3° onde, e proposto que cada caso de possivel perda do 
beneficio seja, precedido de analise por uma Comissao Especial, composta por 
no minimo 03 (tres) membros indicados pela Secretaria Municipal de Educagao, 
que expedira parecer conclusive, mediante as justificativas apresentadas, de 
modo a nao prejudicar o aluno.

Dessa forma, devera ser alterada no art. 5° do Projeto de Lei 
n° 33/2021, a redagao de seu §2° e acrescido ao mesmo o §3°, da seguinte 
forma:

“Art. 5°

§2° O estudante que tiver 5 (cinco) ou mais ausencias 
injustificadas no mes, podera perder o direito ao beneficio, 
devendo fazer nova solicitagao, sempre no mes que 
antecede o inicio do semestre letivo (Janeiro ou julho).

§ 3° A perda do beneficio de que trata o §2° deste artigo, 
sera precedida de analise por Comissao Especial designada 
pelo Chefe do Poder Executive, composta por no minimo 03 
(tres) membros indicados pela Secretaria Municipal de 
Educagao, que expedira parecer conclusive de cada caso, 
mediante as justificativas apresentadas, de modo a nao 
prejudicar o aluno.”

Sao estas as modificagoes que ora apresentamos para a 
elevada apreciagao dessa Colenda Camara.
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Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares 
consideragao.

os protestos de elevada estima e distinta

-ir\
Atenciosamente. n

/
\
Y

A
DANILO BARBOSAVlVIAdHADO 

Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municlpio de
CAJAMAR -SP.



(Do jHuniclpie <De @ajamareiiura
ESTADO DE SAO PAULO

PROJETO DE LEI N° 033 DE 27 DE ABRIL DE 2021.

"INSTITUI O AUXILIO TRANSPORTE 

ESCOLAR, NO AMBITO DO MUNICIPIO 

DE CAJAMAR E DA OUTRAS 

PRO VI DEN  Cl A S

Art. 1° Fica instituldo, no ambito do Municlpio de Cajamar, o Auxilio 

Transporte Escolar, destinado ao custeio de despesas de Transporte Escolar aos 

estudantes da Educagao Basica regularmente matriculados nas escolas das Redes 

Municipal ou Estadual de Ensino, incluindo a APAE, em razao do contingenciamento 

de gastos gerados pela calamidade publica do COVID-19, alem da economicidade e 

vantajosidade presente nesta medida.

Art. 2° O beneficio de que trata o art. 1° sera concedido a cada 

estudante, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, corrigidos 

anualmente, no mes de janeiro, pelo IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Ample 

ou outro Indice que vier a substitui-lo.

Art. 3° Para a percepgao do beneficio, o estudante devera atender as
seguintes condigoes:

I - ser comprovadamente residente em Cajamar;

II - estar devidamente matriculado;

III - ter requerido junto a Unidade Escolar onde se encontra 
regularmente matriculado, nos termos a serem estabelecidos em 
regulamento.

§ 1° A distancia minima entre a residencia do aluno ate a unidade escolar, 
para fazer jus ao beneficio, sera definida em regulamento, devendo ser calculada 
por meio dos dados de georreferenciamento, considerando a rota a pe.

§ 2° Farao jus ao beneficio, independente do disposto no §1° deste artigo, 
os estudantes com problemas cronicos de saude, dificultando ou impedindo sua 
locomogao, com Deficiencia, Transtornos Globais do Desenvolvimento - TGDH e 
aqueles que, no percurso da residencia a escola seja constatada a existencia de 
barreiras flsicas, temporarias ou nao, ou ainda, condigoes adversas a serem 
avaliadas pela Secretaria Municipal de Educagao e disciplinadas em regulamento.
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Art. 4° O beneficio sera page ao responsavel legal do estudante ou ao 

estudante absolutamente capaz, na forma a ser estabelecida em regulamento.

Paragrafo unico. Considera-se responsavel legal, para os efeitos desta 

lei, os pais no exercicio do poder familiar, os tutores e curadores.

Art. 5° O beneficio sera concedido tao somente para o ano letivo 

requerido, desde que, no decorrer do ano, persistam as condigdes que ensejaram 

sua concessao.

§ 1° Nao havera renovagao automatica do beneficio, submetendo-se a 

cada ano letivo a novo requerimento.

§ 2° O estudante que tiver 5 (cinco) ou mais ausencias injustificadas no 

mes, podera perder o direito ao beneficio, devendo fazer nova solicitagao, sempre 

no mes que antecede o inicio do semestre letivo (Janeiro ou julho).

§ 3° A perda do beneficio de que trata o §2° deste artigo, sera precedida 

de analise por Comissao Especial designada pelo Chefe do Poder Executive, 

composta por no minimo 03 (tres) membros indicados pela Secretaria Municipal de 

Educagao, que expedira parecer conclusive de cada caso, mediante as justificativas 

apresentadas, de modo a nao prejudicar o aluno.

Art. 6° No ano letivo de 2021 o beneficio de que trata esta lei sera 

concedido, exclusivamente, a todos os estudantes ja cadastrados para utilizagao do 

transporte escolar.

Art. 7° O Poder Executive regulamentara esta Lei no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua publicagao.

Art. 8° Pica o Executive Municipal autorizado a abrir creditos adicionais 

destinados aos pagamentos das despesas decorrentes desta Lei.

Art. 9° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura do Municipio de Cajamar, 27 de abriil de 2021.

DANILO BARBOSA MACHADO 

Prefeito Municipal
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