
PROGRAMA BOLSA 
TRANSPORTE - 18/01/2023
ARARAQUARA - BAURU - CATANDUVA
Lei Municipal nº 3.718, de 28 de novembro de 2022



Programa Bolsa Transporte:

Regulamentado pela Lei Municipal nº 3644, de 31 de março de 2022, alterado 
pela Lei Municipal nº 3718, de 28 de novembro de 2022.

Para estudantes que residem no município de Borborema.

Para Cursos inexistentes em Borborema.

Excepcionalmente para os estudantes do Ensino Médio Integral a partir do 2º 
ano.



Investimentos no Transporte Universitário:



Requerimento pelo site do Município:
www.borborema.sp.gov.br



Link:

CLIQUE AQUI PARA REQUERER O BOLSA TRANSPORTE

https://forms.gle/jgoyzQU61tJd4F47A 

https://forms.gle/jgoyzQU61tJd4F47A








Ao clicar em enviar, uma cópia com as respostas do formulário será 
encaminhado para o seu e-mail.



Comprovante de frequência:

Maio, Agosto e Outubro

Sem o comprovante não receberá o valor referente a Bolsa Transporte.

A responsabilidade em entregar o comprovante é do estudante.



“Art. 5o. Não terá ou perderá o direito aos benefícios 
de que trata esta Lei o estudante que:

I – deixar de apresentar a declaração de frequência escolar de que trata o § 1o do art. 4o desta Lei;

II – sendo beneficiário da bolsa transporte, viajar de forma não onerosa, por qualquer meio, incluindo 
caronas com veículos de outros municípios;

III – passar a residir fora do município de Borborema, com exceção dos estudantes matriculados em Jau 
e em Garça para fins de estudos e que se locomovem entre esta última e aquelas duas cidades;

IV – apresentar comportamento inadequado e/ou incompatível com padrões de educação e urbanidade, 
assim como fizer uso de drogas, ainda que lícitas, ressalvados os medicamentos de uso permitido, no 
interior do veículo, bem como praticar quaisquer atos atentatórios à moral e aos bons costumes.

Parágrafo único. O estudante que perder o direito ao recebimento dos benefícios previstos nesta Lei por 
violação ao inciso IV deste artigo poderá ser excluído do programa pelo período de um mês, semestre ou 
até o restante do ano letivo em curso e também do ano letivo seguinte, por decisão da Secretaria 
Municipal de Educação.”



PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

De 18/01/2023 até 17/02/2023



Obrigado!
Secretaria Municipal de Educação

Rua Joaquim Martins Carvalho, 678

Piso Superior

16 3266-9097

16 3266-9098


