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LEI Nº 582, de 1º de abril de 2014. 

 

 

“Dispõe sobre a criação da “Bolsa Transporte” aos estudantes 

universitários e de cursos profissionalizantes e dá outras 

providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OUVIDOR, ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município 

e pelas Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado de Goiás, FAZ 

SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

Art. 1º O Programa “Bolsa Transporte”, de caráter educacional 

e social, tem por objetivo conceder bolsas de auxílio ao pagamento de transporte de 

estudantes universitários do município de Ouvidor para outros municípios em Goiás 

e Minas Gerais, desde que referidos estudantes estejam regularmente matriculados 

em Instituições de Ensino Superior (IES) de natureza pública ou privada e 

dependam de transporte regular para acesso diário às referidas instituições. 

Parágrafo único. Em se tratando de Instituições de Ensino 

Superior (IES) de natureza privada, é indispensável à comprovação de que esta 

tenha seu funcionamento autorizado pelo MEC.  

 

Art. 2º O Programa Bolsa Transporte visa, principalmente: 

I - possibilitar a estudantes do município sem recursos 

financeiros próprios ou de familiares o acesso à Educação Superior; 

II - auxiliar na formação de profissionais que possam colaborar 

para o pleno desenvolvimento do município e do Estado de Goiás; 
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III - incentivar jovens e adultos a continuarem ou retornarem 

aos estudos; 

IV - reduzir o índice de evasão nas Instituições de Ensino 

Superior, incentivando a formação superior dos cidadãos do município de Ouvidor; 

V - ampliar o número de profissionais com formação superior, 

de modo a propiciar a melhoria da qualidade de vida e a valorização do mercado de 

trabalho local e regional; 

VI – garantir que estudantes locais tenham acesso a 

Instituições de Ensino Superior em outras localidades, para as quais, seja possível o 

transporte regular e diário; 

VII – viabilizar aos estudantes universitários a possibilidade 

concomitante do exercício do trabalho e acesso ao ensino superior. 

 

CAPÍTULO II 

DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 

 

Art. 3º É beneficiário do Programa Bolsa Transporte, nele 

podendo se inscrever ou manter-se inscrito, o estudante que atender, 

cumulativamente, às seguintes condições, na forma estabelecida nesta lei: 

I – ser residente e domiciliado no município há mais de dez 

anos; 

II – ser eleitor do município;  

III - estar regularmente matriculado em curso de graduação, 

autorizado e/ou reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), em Instituição de 

Ensino Superior pública ou privada, devidamente credenciada e autorizada pelo 

MEC, desde que tais cursos não sejam ofertados no município de Catalão, para os 

quais há transporte regular ofertado pelo município; 

IV – estar regularmente matriculado em curso tecnólogo ou 

técnico-profissionalizante não existente no município de Catalão, para os quais há 

oferta de transporte gratuito pelo município; 
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V - ser economicamente carente, assim considerado o aluno 

pertencente a grupo familiar que possua renda bruta mensal de até 6 (seis) salários 

mínimos; 

VI - não receber qualquer auxílio ou benefício de outra fonte, 

pública ou privada, para o custeio do transporte para outras municipalidades em 

Goiás ou Minas Gerais; 

VII – não ser portador de diploma de curso superior ou 

tecnólogo; 

VIII – não ter sido beneficiado anteriormente com a bolsa de 

que trata esta lei; 

§ 1º Não poderá inscrever-se no Programa de que trata esta 

Lei o estudante que frequente curso superior à distância ou semipresencial. 

§ 2º A inscrição poderá ser requerida pelo próprio estudante, 

quando maior, ou por seus pais ou representantes legais, devidamente identificados, 

junto à Secretaria Municipal da Educação. 

§ 3º Para a renovação da inscrição, o estudante deverá, 

semestralmente, na data que lhe for informada pela Administração do Programa, 

atualizar seu cadastro e apresentar documentos relativos às alterações de renda, 

vínculo familiar e outras exigidas na inscrição. 

 

CAPÍTULO III 

DO VALOR DA BOLSA TRANSPORTE 

 

Art. 4º A bolsa transporte de que trata esta Lei será concedida 

indistintamente aos estudantes que se adequarem às disposições do art. 3º, no valor 

fixo de R$ 200,00 (duzentos) reais, independentemente do valor total do contrato de 

transporte e da empresa que execute referido serviço. 

 

Art. 5º A Bolsa concedida terá validade de 1 (um) semestre 

letivo, podendo ser renovada por mais semestres, desde que o beneficiário 

mantenha as condições de concessão previstas nesta Lei. 
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§ 1º O período total de concessão do benefício não pode 

exceder o tempo de duração normal do curso escolhido na IES ou entidade de 

ensino profissionalizante ou tecnóloga frequentada. 

§ 2º O benefício poderá ser suspenso, a pedido do beneficiário, 

por até 2 (dois) semestres seguidos ou alternados, mediante requerimento escrito à 

Administração do Programa, com a necessária justificativa, não sendo o período de 

suspensão contado para os fins do § 1º deste artigo. 

§ 3º A graduação ou conclusão do curso pelo beneficiário faz 

cessar o benefício e o trancamento da matrícula ou abandono do curso, por 

qualquer motivo, interrompem a concessão do benefício a partir da ocorrência de 

cada fato, respondendo o beneficiário pelas parcelas indevidamente recebidas a 

partir da interrupção. 

 

CAPÍTULO V 

DA CONTRAPRESTAÇÃO 

 

Art. 6º O estudante beneficiário da Bolsa Transporte prestará 

serviços durante a concessão do benefício junto a entidades, órgãos, instituições ou 

participará de ações ou programas definidos e indicados pela Administração do 

Programa, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas por semestre. 

§ 1º A efetiva prestação de serviços prevista neste artigo é 

condição de manutenção do benefício, devendo a Administração do Programa 

regulamentar a forma de cumprimento desta disposição. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 7º Na ocorrência de falsa declaração ou fraude visando à 

obtenção ou concessão da Bolsa Transporte, o agente estará sujeito a sanções 

penais e imediata exclusão do benefício. 
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Art. 8º Caberá à Secretaria Municipal de Educação a 

Administração do Programa, incumbindo-lhe: 

I - oferecer recursos materiais e humanos necessários à plena 

consecução dos objetivos do Programa; 

II - promover ampla divulgação do Programa; 

III - cadastrar e fiscalizar os beneficiários do Programa e o 

cumprimento da contraprestação de serviços; 

V – velar pelo integral cumprimento das disposições desta lei. 

 

Art. 9º A Bolsa Transporte a que se refere esta Lei contempla 

somente o apoio financeiro aos estudantes que comprovarem à contratação de 

transporte privado, para viagens diárias, com finalidade exclusiva de transporte 

estudantil, não alcançando o pagamento de viagens de estudantes em ônibus 

regulares de linhas intermunicipais ou interestaduais.  

 

Art. 10 Os recursos financeiros para implementação e 

execução do Programa são oriundos do Tesouro Municipal, por meio de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 11 A concessão de bolsas prevista nesta Lei dar-se-á a 

partir do ano de 2014, limitando-se a 60 (sessenta) bolsas por semestre. 

Parágrafo único. Caso haja mais de 60 (sessenta) estudantes 

postulando o recebimento da Bolsa Transporte no semestre letivo, para 

cumprimento da limitação imposta no caput deste artigo, serão beneficiados os 60 

(sessenta) alunos que apresentarem a menor renda familiar per capta e, persistindo 

empate na aferição dos critérios de concessão do benefício, serão privilegiados os 

alunos que estiverem matriculados em cursos de nível superior e que residirem e 

votarem há mais tempo no município. 

  

Art. 12. O recebimento da Bolsa Transporte está condicionado 

à demonstração efetiva da realização do transporte escolar por parte do estudante. 
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Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouvidor, ao primeiro dia do 

mês de abril de dois mil e catorze. 

 

 

Onofre Galdino Pereira Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confere com o original registrado no Livro de Registro de Leis nº 11, 

da Prefeitura Municipal de Ouvidor, lavrado às fls. 01, 01v, 02, 02v, 03 e 03v, . Dou 

fé.______________ Maria Rita Tartuci Fonseca, Secretária Municipal de Administração.  


