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LEI MUNICIPAL N.º 614, DE 03 DE ABRIL DE 2018 
    

 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL N. 384, 
DE 13 DE MARÇO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 

 
 

FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do 

Município de Itaoca, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais; 

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaoca, 

Estado de São Paulo, APROVOU e ele 

SANCIONOU e PROMULGA a seguinte LEI: 

 
 
Artigo 1º -  Fica alterado a redação do artigo 2º da Lei Municipal n. 384, de 13 de 

Março de 2.009, que passará a vigorar da seguinte forma:  

 

“Artigo 2º - O benefício, ora criado, é estipulado no montante a seguir 
descritos:- 
 
I – Para os beneficiários que realizem viagens com periodicidade diária  
até o município de Apiaí:- R$ 130,00 (cento e trinta  reais) por mês; 
 
II – Para os beneficiários que realizarem viagens com periodicidade 
semanal até o município de Apiaí:-  
R$ 90,00 (noventa reais) mensais; 
 
III- Para os beneficiários que realizarem viagens com periodicidade 
mensal   a outros municípios R$ 90,00 (noventa reais) mensais. 
 
§ 1º – Os valores acima descritos poderão ser reajustados anualmente 
através de publicação de Decreto, utilizando-se para tanto do índice 
nacional de preços ao consumidor – INPC, mas esse reajuste deverá ser de 
acordo com a disponibilidade financeira do município. 
§ 2º - Os benefícios não serão cumulativos entre si e, tampouco, se não 
utilizados naquele mês de referência. 
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§ 3º - A concessão e a continuidade em sua disponibilização aos 
beneficiários ficará condicionado a apresentação à Secretaria Municipal 
de Educação de comprovante de regularidade de matricula e frequência 
aos cursos educacionais, assim como de comprovantes de despesas 
relativas ao serviços ora disponibilizado nos montantes acima descritos e 
outros documentos capazes de aferir a real necessidade do beneficiário. 
§ 4º - Os valores descritos nos incisos serão reduzidos em 50 % (cinquenta 
por cento) nas situações em que o beneficiário receber vencimentos 
salariais ou estiver desenvolvendo estágio remunerado. 
§ 5º - O beneficio tem a finalidade de subvencionar e auxiliar os custos 
educacionais, cabendo a Secretaria da Promoção Social – realizar a 
analise dos requisitos a serem estabelecidos através de decreto municipal 
para a concessão do beneficio. 
§ 6º - Em casos de inexistência de itinerários ou horários de transporte 
convencional de passageiros para o Município de Apiaí, poderá a 
municipalidade, visando a promoção do incentivo a educação voltada para 
o ensino técnico profissionalizante, contratar empresas especificas ou 
disponibilizar veículo de sua frota para o atendimento da necessidade 
descrita.”    

 

Artigo 2º - Permanece em pleno vigor os demais dispositivos previstos na referida lei, 

não afetados pelas modificações ora introduzidas.  

 

Artigo 3° - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria, suplementadas se necessário for. 

 

Artigo 4° -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

eventuais disposições em contrário. 

 

 

 Itaoca/SP, em 03 de ABRIL de 2018. 

 

 

  

FREDERICO DIAS BATISTA  
Prefeito do Município de Itaoca 


