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DECRETO Nº 1.329/2021 – Em 16 de novembro de 2021. 

 

Revoga a suspensão da concessão de ajuda de custo 

aos estudantes carentes, disposta na Lei Municipal 

nº 2.293 de 21 de maio de 2018, regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 1.014 de 31 de julho de 2018, e 

dá outras providências. 

 

   ROBSON DA SILVA LEONEL, Prefeito do Município de Cananéia, Estado de 

São Paulo, no exercício de sua competência legal, e 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 65.384 de 17 de dezembro 2020, que dispõe 

sobre a retomada das aulas presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, institui o 

Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 e dá outras 

providências, alterado pelo Decreto nº 65.849 de 06 de julho de 2021; 

 

Considerando a Deliberação CEE 204/2021, que fixa normas para a retomada das 

aulas e atividades presenciais no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 1.147/2020, de 14 de abril de 2020, que 

suspende, por tempo indeterminado, a concessão de ajuda de custo aos estudantes carentes 

matriculados nos cursos técnicos regulares localizados nos Municípios do Vale do Ribeira, de 

acordo com a Lei Municipal nº 2.293/2018, de 21 de maio de 2018. 

 

Art. 2º As concessões de ajuda de custo de que trata a Lei Municipal nº 2.293/2018, 

de 21 de maio de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 1.014/2018, de 31 de julho de 2018 

voltarão a ser concedidas de acordo com a retomada das aulas presenciais nas instituições de 

ensino onde os alunos encontram-se matriculados. 

 

Parágrafo único. Para a referida concessão, os alunos matriculados nas instituições 

de ensino de que trata este Decreto deverão requerê-la nos moldes do Decreto nº 1.014/2018, de 

31 de julho de 2018. 

 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 16 de novembro de 2021. 

 

 

Registre-se, Publique-se e 

Cumpra-se 

 

ROBSON DA SILVA LEONEL 

Prefeito Municipal 


