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GABINETE DO PREFEITO 

 

 
LEI Nº 1.840 de 26 de dezembro de 2017. 
 
 

Ementa - Institui o Auxílio ao Transporte aos 
Alunos Universitários residentes no Município 
de Casimiro de Abreu e dá outras disposições. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE 
ABREU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ 
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE 
LEI: 

 

 

Art. 1º - Fica autorizado o pagamento de auxílio transporte aos alunos universitários 

residentes no município de Casimiro de Abreu. 
 

Parágrafo único - O auxílio transporte universitário previsto no caput será 

concedido até o limite da previsão orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual. 

 
Art. 2º - Fará jus ao auxílio transporte universitário, o estudante, classificado no processo de 

seleção, devidamente matriculado em instituições de ensino superior legalmente 

reconhecidas (MEC) e localizadas em outros municípios, com renda familiar mensal igual ou 

inferior a 3 (três) salários mínimos nacional vigente. 
 

Parágrafo único - O processo de seleção promoverá a classificação dos inscritos 

para fim de atender o que dispõe o parágrafo primeiro do art. 1º desta lei.  

 
Art. 3º - O auxílio transporte universitário previsto nesta lei é fixado em até R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) mensal.  
 

§1º - O valor do auxilio transporte universitário definido no caput poderá ser 

reajustado por decreto do Chefe do Executivo, desde que haja previsão orçamentária. 

 
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pelo processo de inscrição, 

seleção e concessão do auxílio transporte universitário. 

 
 Art. 5º - Para inscrição no programa previsto nesta Lei, os interessados deverão atender aos 

seguintes procedimentos: 
 

I- inscrever-se junto à Secretaria Municipal de Educação, em período a ser 

previamente divulgado pelo Diário Oficial e outros veículos de comunicação; 
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II - solicitar o benefício do auxílio transporte universitário através do 

preenchimento em formulário próprio e numerado, mediante protocolo ao candidato, emitido 

pela Secretaria Municipal de Educação; 

III - anexar à ficha de inscrição, cópia dos seguintes documentos: 
 

a) Carteira de Identidade ou documento oficial com foto; 

b) CPF; 

c) Titulo de Eleitor e comprovante de votação do último pleito; 

d) comprovante de residência dos últimos 6 (seis) meses (que comprove o 

domicílio no Município de Casimiro de Abreu fornecido por concessionárias dos serviços de 

água, energia elétrica, gás); 

e) comprovante de matrícula ou declaração expedida pela instituição de ensino 

comprobatória da matrícula do estudante no ano letivo vigente à época do requerimento do 

benefício; 

f) provar a necessidade do auxílio; 

g) comprovante de escolaridade anterior em Instituição Pública ou privada; 

h) declaração (formulário fornecido pela SEMED no ato da inscrição) de que 

reside e é domiciliado no Município de Casimiro de Abreu nos últimos 6 (seis) meses;  

 

Art. 6º - Serão avaliados, mediante documentação comprobatória, para classificação os 

seguintes requisitos por pontuação: 
 

I - alunos comprovadamente inscritos no Cadastro Único com o devido Número de 

Identificação Social (NIS) - 4 (três) pontos;  

II - alunos comprovadamente beneficiados com o PROUNI (Programa 

Universidade para Todos), ou programa similar do Governo Federal - 3 (quatro) pontos 

III - alunos comprovadamente contemplados com 100 % (cem por cento) de bolsa 

de estudos - 1 (um) ponto 

 

Art. 7º - No caso de empate, o desempate dos candidatos será determinado de acordo com a 

seguinte ordem de critérios: 
 

I- aluno beneficiado com PROUNI, ou programa similar do Governo Federal; 

II - menor renda familiar; 

III - aluno com formação anterior integralmente realizada em instituição pública; 

IV - o candidato mais velho. 

 

Art. 8º - A classificação dos candidatos será divulgada no Diário Oficial, bem como através de 

listagem fixada na Secretaria Municipal de Educação a disposição dos interessados para 

eventuais recursos. 
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Parágrafo único - As datas e os prazos para inscrição, apresentação da 

documentação, avaliação, seleção, divulgação dos resultados e prazo para recurso serão 

previstos em Edital publicado no Diário Oficial.  

 

Art. 9º - Aprovada a concessão do auxílio transporte universitário, o beneficiário deverá 

assinar o Termo de Compromisso. 

 

Art. 10 - O pagamento do auxílio transporte universitário, uma vez aprovado, será efetuado 

por depósito, até 5º dia útil de cada mês, em conta corrente, cujo titular da conta corrente 

será o requerente ou seu responsável legal.  

 

Art. 11 - O auxílio transporte universitário consistirá em 10 (dez) parcelas mensais, 

correspondente ao período letivo devendo o candidato apresentar atestado de frequência ou 

declaração da Universidade no 1º, 4º e 8º mês a partir da matrícula, para fim de controle. 

 

Art. 12 - O auxílio transporte universitário será cancelado nas seguintes hipóteses:  
 

I - houver desistência do auxílio; 

II - não houver o cumprimento das condições e exigências desta Lei, sob a análise 

da Comissão do Programa; 

III - houver interrupção ou desistência do curso; 

IV - quando a qualquer tempo for comprovado o não preenchimento das 

exigências contidas no art. 5º, inciso III, desta Lei. 
 

Parágrafo único - Fica o requerente ou responsável obrigado a informar a 

Secretaria Municipal de Educação quando da interrupção ou desistência do curso ou quando 

a renda do grupo familiar ultrapassar os limites estabelecidos nesta Lei, durante o período de 

concessão do auxílio, sob pena de cancelamento do benefício e do dever de ressarcir o 

erário. 

 

Art. 13 - O requerente ou responsável respondem penal e civilmente pelo conteúdo e 

autenticidade dos documentos e formulário de inscrição apresentados, conforme legislação 

vigente e compromisso firmado em termo próprio. 

 

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Educação, a critério, poderá através de visita domiciliar, 

atuar de forma a apurar a situação familiar do beneficiário. 

 

Art. 15 - O processo seletivo será realizado pela Comissão de Auxílio Transporte - CAT, sob 

a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, que irá avaliar, acompanhar, fiscalizar, 

julgar casos omissos e normatizar internamente os procedimentos administrativos para 

pagamento do auxílio. 
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Art. 16 - A Comissão do Programa de Auxílio Transporte - CAT, será composta por 

representantes da Secretaria Municipal de Educação, sendo: 
 

I - 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Educação; 

II - 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

III - 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda; 

IV - 1 (um) representante dos estudantes universitários. 
 

Parágrafo único. Todo o procedimento adotado para a concessão do benefício do 

auxílio transporte universitário pela CAT deverá ser fiscalizado pela Secretaria Municipal de 

Controle Interno. 

 

Art. 17 - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária 

própria; 

 

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ou afixadas em átrio público, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS 
PREFEITO. 

 


