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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMEC Nº 01/2020

“Define sobre os procedimentos para o bom
funcionamento do transporte dos estudantes
de cursos presenciais, de nível superior,
técnicos

e

de

Cursinhos

pré-vestibular

residentes no Município de Apuarema-BA ”
.
O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, no uso de suas
atribuições legais que lhe Confere a Lei Orgânica Municipal.

Resolve:
Art. 1º. Ficam disciplinados os procedimentos para o bom funcionamento do
transporte para os estudantes de cursos presencias de nível superior, técnicos e de
cursinhos pré-vestibular, residentes no município de Apuarema-BA.

Art. 2º. A Instrução Normativa SEMEC – Nº 01/2020 abrange os estudantes de
cursos presenciais de nível superior, técnicos de nível médio e cursinhos prévestibular, residentes no Município de Apuarema-BA, no exercício de 2020, que
atender aos seguintes critérios:
I.

Comprovar estar devidamente matriculado em um dos cursos previsto no
caput, do artigo;

II.

Preencher requerimento, junto a SEMEC, solicitando o atendimento;

III.

Comprovar ser associados a Associação dos Estudantes em Nível Superior
de Apuarema-BA - AENSA, universitários, de cursos técnicos e cursinhos
pré-vestibular do Município de Apuarema-BA.

Art. 3º. Fica expressamente proibido, ao motorista responsável pela condução
dos estudantes, em veículo disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Apuarema,
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transportar qualquer cidadão (ã) que não esteja incluído nos critérios previstos na
Normativa SEMEC – Nº 01/2020.

Parágrafo único. O descumprimento ao previsto no caput do artigo, implica em
responsabilidade do motorista, junto a SEMEC.

Gabinete do Secretário, 27 de janeiro de 2020.

Paulo Sérgio de Souza
Secretário Municipal de Educação e Cultura
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