DIRLEG

Al
CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI N

Si /2017

Institul o Passe Livre Integral`de Transporte !Foliar no
Municipio de Belo Horizonte.
•
A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1° - • Fica instituido o Passe Livre Integral de Transporte Escolar, destinado ao
transporte de estudantes regularmente 'matriculados em instituiceres de ensino
situadas no Municipio, clue• residarn a distancias superiores a 1.000 (mil) metros dos
respectivos estabelecimentos escolares
§ 19 - 0 beneficio previsto no "caput" sera utilizado exciusivamente no sistema de
transporte publico coletivo e convencional de passageiros por onibus do Municipio de
Belo Horizonte.
•

§ 29 - Sao considerados benefiCiarios os alunos regularmente matriculados na'rede de
ensino public° e privado do municfplo de Belo Horizonte.
§ 39 - Entende-se por beneficiarios:
I — os alunos do ensino fundamental matriculados em InstituiVies de .ensino
regularmente constituidas e registradas nas Delegacias de Ensino das Secretarias de
Educagao;
II — os alunos do ensino medio matriculados em instituicoes de ensino regularmente
constituidas e registradas nas Delegacias,de Ensino dos Secretarias de Educagao;
III — os alunos de cursos superiores matriculados em institukaes regularmente
constituidas e registradas no MEC.
§ 4° - 0 Passe Livre Integral de Ttansporte Escolar atendera o trajeto residancia
escola / residencia, e o seu valor unitario sera de 100% (Cem por cento) da tarifa em
vigor.
Art. 2° - 0 Pas,se Livre Integrol Escolar devera ser utilizado, exclusivarnente, durante o
period° letivo, sendo o mesmo pessoal e intransferivel.
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Paragrafo Unica - A atilizacao da Passe Livre Integral de Transporte Escolar em
em SOU regulamento implica o
desconformidadi corn o .disposto nesta Lei
cancelamento imediato do beneficior beret Como sujeita o estudante beneficiario e/ou
responsavel legal ao ressarcimento, ao Municfpio, dos valores concedidos a titulo de
Passe Livre Integral de Transporte Escolar referente ao perioda -ein que houver ocarrido
a irregularidade, tornando-se por base -as tarifas vigentes a ,hpoca da restitttica'o; sem
prejuizo da ac.lo penal cabivel.
,

Art: 32 - 0 requerimento para obtericao do Passe Livre Integral de Transporte Escolar
sera feito em conformidalle wink o dispoStk no regulamento, deVenclo estar
acompanhado de documentacao comprobateria do atendimento aos requisitos
estabeleddos par esta
Paragrafo unico - Os passes sera() repassados mediante dep.:mita mensal em cartio
bilhete eletronico especffico a ser emitido pelo Executivo, s podendo tal atribuicao ser
delegada a terceiros, sem prejuizo do controlei operaciartal por parte do poder
cielegante.
Art 52 - Passa a ser denominado-Fundo Municipal do Passe Livre Integral de Transport!
Escolar, o atual Fundo Municipaldo*Auxilio tie Transparte'Escolar, criado sob a egide da
Lei n2 10.161/01; de natureza cofitabil, ,corn autonorrila administrativa e financeira,
a execucao desta Lei.
coma Hnalidade de captar e gerericr os recursos necesarios
•
,

§ 12 - Constituenvrecursos do Fundo Municipal do Passe Livre Integral de Transporte

I - recursos. do Tesojro Municipal corre2Pondentes as 'dotacoes que the forem
consignadas na Lei Orcameritaria Anual, apes previsSo na respectiva Lei de Diretrizes
Orcamentarlas;
H - recursos Provenientes de outras forites, mediante convertios corn instituicoes
ptiblicas e pfivadas de ensino ou transferencias fundo a fundo, nos termos da
legislacao Vigente.
§ ,22 - Passa a ser denominado Conselho Municipal do Passe Livre Integral de
Transporte Escolar, o atual Conseiho Municipal do Auxflio de Transporte Escolar, que
tern a funcgo de acompanhat a ,eoncessao dos beneffcios e a gestgo do Fundo
Municipal do Passe-tivre Integral de TransporttEscolzir, e contara corn repreientantes
da Prefeitura, da Camara Municipal, de estabelednientes de ensino fundamental e de
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ensino medics, publics e privado, de estabeiecimentos de ensino 'superior, de
estudantes e das empresas concessionaries- de transporte coletivo, conforme
regulamento:

§ 32 - A representacao dos estudantes podera ser indicada pela Uniao Bfasileira de
Estuchntes Secundaristas — USES, pela Associagao ivietropolitana dos Estudantes
pelo Diretdrio
Secundaristas AMES-BH, ANEL Assembteia NaCional dos Estudantes
Central dos Estudantes DCE j UFIVIG, DCE/PUC e diretdrios academleos.

Art 62 - Fica revogada a Lei N 2 10.106, de 21 de feverelro- de 2011, e demais
disposicoes contraries.
Art. 72 - 0 Executivo regulamentara esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
de sua publicagao.
a
Art. 89 - Este Lei entra em vigor na data!de sua publicacao:

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017.
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Transportar-se de casa para a escola, e vice=versa, da escola para casa. E a tarefa
primeira,.a tarefa inicial daquele que busca To saber, o estudante. 0 mundo exige, a
sociedade cobra e a famnia 6 - a responsavel principal pelo sustento e apoio aos seus
filhos que querern galgardegraus cada vez mais altos em da formagao moral,
intelectual e profissional.
E frente a esta necessidade que a classe estudantil nao vem poupando esforcos,
historicamente e insistentemente, lutando, cobrando e exigindo do poder paha)
awes concretas corn supedineo em dispositivo constitutional que garante a educacao
camo um direita de todos e urn dever do Estado.
Hao ha que se falar ern faixa etaria no que tange a extensao de beneficiosque possam
,atingir urn major numero de pessoas quando o beneficiartoe estudante.
Sabemos da prencupagao do Executivo.em propiciar condicoes dignas ag estudlnte
para que possa locomover-se de casa ate a escola concedendo-lhe auxllio do
transports escolar. Conhecemos a Lei Municipal ng. 10106/01 que rege _a concessao
deste beneficio.
Precisamos amplia-la no que diz respeito ao atcance dos seus efeitos, Constatamos-que
muitos alunos, do ensino fundamental, do ensino e do ensino superior, infelizmente,
deixam de frequentar seas escolas por nao terem condicoes financeiras para arcar corn
o 8nus do transports.

A renda familiar em Belo Horizonte oscila mensalmente apenas entre 1 (urn) e 2(dois)
salarios minima, valor insuficiente para comprnmeter mais de 11% (Onze por cento)
do seu orcamento familiar corn o custeio detransporte.
Considerando que Belo Horizonte e. uma das pOucas capitals do pais a nao conceder o
passe Byre integral para seus estudantes, larnentavelmente urn diferencial negativo, e,
diante de uma conjuntura atual assolada nor uma grave crise econ8mica taxa alta de
desemprego, salarios aviltantes, atraso no pagamenta to salarioS, -etc_ , nao podemos
ficar de bracos cruzados. A realidade nos ntp5e buscarmos solucOes.
Conto corn o apoio dos hobres para que, juntos, possamos aprovar este projeto de lei.
Agradeco a todos.
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