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PROJETO DE LEI 01-00546/2021 da Vereadora Rute Costa (PSDB) 

Estende aos alunos do ensino fundamental, médio e superior, em regime de internato, 
na Cidade de São Paulo, os benefícios da cota gratuita e meia tarifa. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Art. 1º: Aos alunos regularmente matriculados nas Instituições de Ensino Públicas ou 
Privadas, reconhecidas pelos órgãos oficiais, que estudam em regime de internato, fica 
assegurado o direito a cota gratuita ou meia tarifa, nos termos desta lei. 

Art. 2º: A operacionalização da disponibilidade de cota gratuita ou meia tarifa aos 
alunos em regime de internato caberá a São Paulo Transportes S/A concomitantemente com 
as Secretarias Municipais de Educação e Mobilidade e Transportes. 

Art. 3º Para os termos dessa lei considera-se aluno interno aquele residente na mesma 
Instituição de Ensino na qual cursa as modalidades de ensino fundamental, médio ou superior. 

Art. 4º: Para a operacionalização que dispõe o art. 2º desta lei, far-se-á necessário que 
o aluno interno apresente Declaração de Residência e Declaração de Matrícula, expedida pela 
autoridade da Instituição de Ensino competente, e que esta tenha firma reconhecida por 
verossimilhança em Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais ou outro que Lei Estadual 
atribuir este Ofício. 

Art. 5º: Para a operacionalização que dispõe o art. 2º desta lei, fica a Secretaria de 
Mobilidade e Transporte e a Secretaria Municipal de Educação, autorizadas a celebrar 
parcerias e convênio com a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado de 
Transporte Metropolitano e suas autarquias e empresas de economia mista. 

Art. 6: O Poder Executivo regulamentará esta lei 180 (cento e oitenta) dias após a sua 
promulgação, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 7º: As despesas decorrentes da execução desta Lei correção por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Sala das Sessões, 18 de agosto de 2021. 

Às Comissões competentes. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/08/2021, p. 80 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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