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EDITAL 001/2021 PARA CADASTRAMENTO DE INTERESSADOS PARA
CONCESSÃO PARCIAL DE CUSTEIO DE TRANPORTE ESTUDANTES
DISPÕE SOBRE O CADASTRAMENTO DE ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR
DE GRADUAÇÃO E DE NÍVEL TECNICO, PARA CONCESSÃO PARCIAL DE
CUSTEIO DE TRANSPORTE, QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL N. 2180/2009,
ALTERADA PELA LEI 2896/2013 CONFORME ESPECIFICA.
O MUNICÍPIO DE ARAQUARI, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de
suas atribuições, torna público, abertura das inscrições para o cadastramento de
interessados para a concessão parcial de custeio do transporte dos estudantes
intermunicipal. O cadastramento acontecerá em 2 (dois) períodos. De MARÇO à ABRIL de
2021 e de JULHO à AGOSTO de 2021 e serão para o ano letivo de 2021.
A concessão parcial de custeio de transporte intermunicipal aos estudantes matriculado
em cursos superiores e nível técnico presenciais, não oferecidos no Município de
Araquari SC, está condicionada à Lei Municipal 2180 de 22 de Abril de 2009,
regulamentado pelo decreto n°117/2013.
O processo de chamamento será regido pelas instruções abaixo transcritas.
1. LOCAL E PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS:
1.1 As inscrições acontecerão em 2( dois) períodos:
- De Março 2021 a 30 de Abril de 2021 das 08:00 às 17:00;
- De 01 de Julho de 2021 a 31 de Agosto de 2021 das 08:00 às 17:00;
As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação, localizada na
Rua Coronel Almeida, 60 – Centro.
1.2 Os estudantes que já realizarem o cadastramento no 1°(primeiro) período, não
precisarão realizar o cadastramento no 2° ( segundo) período.
1.3 O estudante que se inscrever e atender as condições do presente Edital, receberá o
auxílio a partir do mês subsequente ao deferimento.
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1.4 O pagamento do subsídio será realizado até o último dia de cada mês subsequente.
1.5 O estudante deverá comprovar que está efetivamente estudando, através de cópia do
comprovante da mensalidade paga ao estabelecimento de ensino e ou apresentação do
atestado de frequência.
1.6 Em casos de afastamento médico ou projetos de intercâmbio, a Secretaria de
Educação deverá ser comunicada através de documento oficial emitido pelo estudante
para posterior avaliação e resolução do caso.
1.7. Até o último dia de cada mês, o estudante deverá apresentar à Secretaria de
Educação atestado de frequência, ou boleto pago da mensalidade e comprovante do
transporte.
1.8 Serão beneficiados com o auxílio transporte aqueles que além de apresentarem a
documentação exigida no presente Edital, também comprovarem que a renda familiar
não ultrapassa 5(cinco) salários mínimos vigentes.
1.9 As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procurador devidamente
constituído .
2. CRITÉRIOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
2.1. Para que os estudantes sejam cadastrados é necessário apresentação de ORIGINAIS
ou CÓPIAS AUTENTICADAS, nos casos necessários, dos documentos descritos no ITEM
2.6.
2.2. Será concedida a possibilidade de autenticação de documentos por servidores
públicos determinados pela Secretaria de Educação, dentro do prazo de inscrição e dos
documentos pertinentes à este edital, desde que sejam apresentadas originais e cópias.
NOTA: O estudante que trouxer, nos casos necessários, a documentação autenticada
em tabelionato passará apenas por conferência simples de documentação. Aquele que
necessite de autenticação por servidor público, terá que aguardar a conferência e
autenticação da documentação.
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2.3 Em caso de alteração de moradia do estudante contemplado,no território do
município de Araquari, deverá informar a Secretaria de Educação imediatamente o novo
endereço.
2.4 Se esta mudança for para fora do município deverá informa a Secretaria de Educação
o novo endereço imediatamente para providenciar a suspensão do auxílio, pelo
estudante, utilizando-se de documento oficial, como garantia do devido encerramento do
auxílio transporte, sob penas de aplicação de multase sanções nos casos cabíveis.
2.5Condições de participação:
a) Brasileiro nato ou naturalizado;
b) Estudante de 1º graduação, ou de nível técnico;
c) Estudante de curso de graduação ou de Nível Técnico presencial não oferecido no
município de Araquari /SC;
d) Residente no município de Araquari/SC;
e) Que a renda familiar não ultrapasse 5(cinco) salários mínimos;
2.6Documentos necessários para a inscrição:
a) A Ficha de Inscrição Impressa e Preenchida;
b) Documento de identificação oficial com foto e CPF (exemplo: RG, CNH); (De todo
grupo familiar). Para os menores de 16 anos será aceito a certidão de nascimento.
c) 01 foto 3x4;
d) Comprovante de atestado de frequência de ensino superior ou nível técnico;
e) Comprovação de residência no Município de Araquari, obedecendo o período Mínimo
de 06 meses considerando os seguintes comprovantes:
I - Fatura de fornecimento de água, energia, telefone fixo, celular, fatura de tv por
assinatura, IPTU, taxa de lixo ;
II - Contrato vigente de locação do imóvel ou Declaração de moradia reconhecida em
cartório de títulos juntamente com documento descrito no incisoI;
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III - Será aceito como comprovante de residência, documento descrito no inciso I; em
caso de parentesco de 1º grau (pais e filhos);
IV - Em caso de titularidade de comprovante de residência em nome de cônjuge, deverá
ser apresentada a certidão de casamento ou contrato de união estável reconhecida em
cartório;
f) Comprovante de Renda dos últimos 3 meses anteriores à data de lançamento deste
Edital, devendo ser apresentado obrigatoriamente:
I - Folha de pagamento de todos os membros da família ou Declaração de rendimentos
com reconhecimento em cartório.
II - O cálculo da renda familiar mensal são aqueles provenientes de: salários; proventos;
pensões; pensões alimentícias; benefícios de previdência pública ou privada; seguro
desemprego; comissões; pró-labore; outros rendimentos do trabalho não assalariado;
rendimentos do mercado informal ou autônomo e rendimentos auferidos do patrimônio.
Caso não possua rendimentos, deverá ser apresentado comprovante de renda de seus
representantes legais.
g) Carteira de Trabalho de todos os membros do grupo familiar a partir de 16 anos de
idade. Se não tiver a CTPS trazer declaração registrada em cartório informando que não
possui Carteira de Trabalho ou Protocolo de emissão de Carteira de Trabalho/retirada.
h) Número da conta bancária (cópia do cartão do banco), em nome do estudante.
i) Declaração de comprovação de estudante de primeira graduação conforme modelo do
ANEXO II.
2.7 O responsável pelo setor, através da Secretaria de Educação, poderá solicitar a
complementação da documentação em qualquer fase do procedimento.
2.8 Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, internet ou similares, nem fora do
local ou período relacionado para o recebimento das inscrições.
2.9 Não será concedido benefício ao estudante que perder o prazo de entrega dos
documentos.
2.10 A documentação que não estiver completa conforme o ITEM 2.6. No ato da entrega,
não será recebida.
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2.11Os estudantes que tiveram os auxílios deferidos no ano de 2020 terão que se
inscrever em 2021 e passarão por nova análise. A concessão do auxílio passado não
garante o recebimento do ano de 2021.
3. DO VALOR DE SUBSÍDIO
3.1 O subsídio que será repassado para os estudantes habilitados na chamada pública,
equivale ao valor mínimo de R$50,00(cinquenta reais) até o máximo, de R$ 120,00
(cento e vinte reais), conforme a lei n°2836/2013 de 11 de setembro de 2013.
3.2 O valor a ser repassado será informado no momento da inscrição, conforme dias de
aula frequentado semanal.
Conforme:
A) R$ 120,00 (cento e vinte reais) para quem frequenta 5(cinco) dias de aula por semana
B) R$ 100,00 ( cem reais) para quem frequenta 4 ( quatro) dias de aula por semana
C) R$ 80,00 ( oitenta reais) para quem frequenta 3( três) dias de aula por semana
D) R$60,00 ( sessenta reais) para quem frequenta 2 ( dois) dias de aula por semana.
E) R$ 50,00 ( cinquenta reais ) para quem frequenta 1 ( um) dia de aula por semana.
4.RESULTADO DOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS
4.1. A relação de estudantes contemplados após análise será publicada em até dez dias
úteis, no Diário Oficial e no site da Prefeitura (www.araquari.sc.gov.br)
5. DO RECURSO
5.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar do presente
cadastramento, à Secretaria Municipal de Educação por meio de protocolo, no prazo de
até 02 (dois) dias úteis da Publicação do Resultado, que será julgado pela ( Secretaria de
Educação ) para Auxílio do Transporte Intermunicipal.
5.2. Não será aceito recurso via postal, via fax ou via e-mail. Também não será aceito
recurso fora do prazo acima citado. Todavia, será admitida a interposição de recurso por
intermédio de procurador, munido de procuração com poderes específicos para esse ato.
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5.3. Serão desconsiderados questionamentos não protocolados, fora do prazo e aqueles
que não estiverem devidamente justificados e fundamentados.
5.4. Uma vez julgados os recursos apresentados, será emitido o resultado e publicado no
Diário oficial e no Site da Prefeitura (www.araquari.sc.gov.br) em até 10( dez) dias úteis e
não caberão recursos administrativos adicionais.

6) DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
6.1 A lista de classificação deste Edital estará vigente durante o período letivo de 2021
(Março/2021 até Dezembro/2021).
6.2 Os estudantes cadastrados no 1º chamamento público de 2021, terão suas ordens de
classificações mantidas.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O candidato que no ato da inscrição prestar declarações falsas, inexatas ou
apresentar documentos adulterados, terá sua inscrição cancelada e anulados todos os
atos decorrentes.
7.2. O pedido de inscrição do candidato importará no conhecimento deste Edital e valerá
como aceitação tácita das normas estabelecidas para o presente Processo.
7.3.
8. DO FORO
8.1. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edital é o da
cidade de Araquari SC.
Araquari, 26 de Março de 2021
_______________________________
Francisco Airton Garcia
Secretário Municipal de Educação
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DECLARAÇÃO I
Eu,_______________________________________________________________ sob o
CPF nº ____________________, RG _____________________, residente à
________________________ _____________________, nº ______ - bairro
______________________, CEP _______________, município de
__________________________________, DECLARO para os devidos fins, ter frequentado
as aulas na Faculdade _________________________________, Curso
_______________________________, período (Semestre/Fase/Ano) ____________, no
mês ____________________ do ano de _________. DECLARO ainda, estar ciente de que
a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal prevista no
art. 299 do Código Penal, conforme transcrição
abaixo: “Art. 299 – Omitir, em documento público
ou particular, declaração que nele deveria constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena:
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o
documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três)
anos, se o documento é particular.”
Araquari/SC, ______ de ____________________ de _______.
_________________________
Assinatura do declarante

Diário Oficial Eletrônico do
Município de Araquari
Nº. 784 | Araquari, 26 de março de 2021.

37

DECLARAÇÃO II
Eu,____________________________________________________________
sob o CPF nº ____________________, RG _____________________, residente à
________________________ _____________________, nº ______ - bairro
______________________,
CEP
_______________,
município
de
__________________________________, DECLARO para os devidos fins, que esta é
minha 1ª (primeira) Graduação (Faculdade ___________________________, Curso
___________________________, período (Semestre/Fase/Ano) _____________ atual
e o total de _______________ períodos/meses/semestres). DECLARO ainda, estar
ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal
prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público
ou particular, declaração que nele deveria
constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato
juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1
(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o
documento é público e reclusão de 1 (um) a
3 (três) anos, se o documento é particular.”

Araquari/SC, ______ de ____________________ de ______
_________________________
Assinatura do declarante
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COMUNICADO

Será de responsabilidade do estudante beneficiado da Concessão Parcial Custeio
Transporte; conforme alteração da Lei 2180/2009 de 22 Abril de 2009 para Lei
2836/2013 de 11 de Setembro/2013.
Que os documentos: Comprovante de Frequência e Comprovante de Transporte
deverão ser entregues até o fim de cada mês (entregar o mês anterior); na Secretaria de
Educação desse município no Setor Custeio Transporte.
Quando o final do mês cair no sábado, domingo ou feriado ou Ponto Facultativo;
a entrega dos documentos mensais deverá ser no dia posterior ao mesmo (o próximo dia
útil – trabalhado); não será ressarcido o custeio mensal, caso o estudante não entregue
os documentos mensais na data estabelecida.
O estudante não receberá caso os documentos mensais (Comprovante de
Frequência eComprovante de Transporte) não estiverem com o mesmo mês.
Ao abriro cadastro para o benefício e ao mudar de curso ou entidade o aluno se
responsabilizará em trazer um Atestado de Frequência Original no 1° mês; com os dias
da semana estudados.
Caso o aluno (não morar em Araquari) e (omitir sobre o tanto de dias estudados
por semana e suas possíveis mudanças depois do cadastro) e (omitir nos documentos
de renda familiar e suas possíveis mudanças depois do cadastro) e estiver recebendo o
Custeio, ele se responsabilizará conforme Artigo 299 do Código Penal.
Atenciosamente.
Araquari/SC, ______ de ____________________ de _______.

________________________________________
Responsável pelo Setor da Concessão Parcial Custeio Transporte
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Eu ___________________________________________________________________
beneficiado (a) pela Concessão Parcial Custeio Transporte, estou ciente e de acordo com
as normas citadas acima.
Araquari/SC, _____de _________________ de_____
Assinatura: ____________________________________________________________
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FICHA DE INSCRIÇÃO

