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LEI N. 954, DE 19 DE JUNHO DE 2019. 

Súmula: Autoriza o Poder Executivo a conceder 

auxílio financeiro no transporte escolar a 

estudantes universitários e dá outras 

providências. 

 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro 

para o transporte de estudantes de Curso Superior, exclusivamente na modalidade 

presencial, desde que comprovadamente residentes no Município de Reserva e 

obedecidas as demais exigências desta lei. 

Parágrafo único.  Os benefícios de que trata esta Lei somente serão 

concedidos aos estudantes que cursarem cursos universitários regulares e 

devidamente autorizados pelo Conselho Estadual e Conselho Federal de Educação 

ou órgão público competente, conforme o caso. 

Art. 2º  A concessão do auxílio financeiro prevista no art. 1º se dará 

após processo de cadastramento realizado junto à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura que publicará o respectivo Edital nos meses de Junho e 

Dezembro de cada ano, observando, em todos os casos, as seguintes condições:  

I - Comprovação de domicilio no Município de Reserva - PR por parte 

do estudante beneficiado; 

II - Comprovação por parte do estudante de que o curso freqüentado é 

regular e está autorizado pelo órgão público competente; 

III - Comprovação de freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) por parte do estudante beneficiado;  

                      IV – Comprovante de que utiliza transporte coletivo, mediante 
apresentação de declaração ou outro documento hábil para tanto;  

 V – Apresentar na data do cadastramento, o número da conta corrente 

de titularidade do beneficiário, para recebimento do auxílio. 
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§ 1º Anualmente após a publicação do Edital de seleção, nos períodos 

compreendidos entre 30 de janeiro e 15 de fevereiro e entre 15 de julho a 30 de 

julho, o estudante deverá requerer junto a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura a concessão do benefício, comprovando a matrícula em escola de nível 

universitário e demais requisitos estabelecidos por esta Lei. 

§ 2º O beneficiário deverá comprovar semestralmente junto à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante declaração do 

estabelecimento de ensino em que cursa, a freqüência mínima de 75% da carga 

horária de cada semestral, sob pena de perder direito receber o benefício de 

transporte previstas nesta lei, no restante do ano.  

§ 3º O aluno que, a partir da implantação deste programa, apresentar 

mais de duas dependências no curso que freqüenta, ou ficar retidos por qualquer 

motivo, perderá definitivamente o direito ao benefício.  

§ 4º O transporte dos alunos poderá ser realizado por meio de ônibus, 

microônibus ou veiculo de transporte de passageiro regularmente inscrito no 

cadastro de contribuintes do Município de Reserva. 

§ 5º Trimestralmente, para recebimento do valor dos benefícios, os  

alunos beneficiados que utilizarem transporte coletivo deverão apresentar os 

documentos exigidos no artigo 2º da presente Lei.  

§ 6º O interessado que não efetuar pedido na Secretaria dentro do 

prazo estabelecido no §1º deste artigo não terá direito ao benefício, sob qualquer 

hipótese. 

Art. 3º Os interessados matriculados em outros cursos, como 

complementação ou extensão pedagógica, pós-graduação ou de graduação semi-

presencial ou de ensino a distância, bem como estudantes cursando ensino médio, 

cursinho pré-vestibular, mestrado ou doutorado, não terão direito ao beneficio. 

Art. 4º Anualmente, de acordo com as disponibilidades orçamentárias, 

o Prefeito Municipal, observadas as disposições desta lei, editará Decreto 
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regulamentando o alcance, a abrangência, a forma, os requisitos e todos os demais 

critérios de concessão do benefício previsto no art. 1º. 

§ 1º O auxílio financeiro de que trata o art. 1º será repassado em 

quatro (04) parcelas anuais, pagas trimestralmente aos estudantes habilitados na 

forma desta Lei.  

§ 2º O valor semestral do auxílio financeiro será determinado 

considerando a dotação orçamentária existente, o número de estudantes habilitados, 

a distância em quilômetros referente ao deslocamento do estudante desde o 

Município de Reserva até o início do perímetro urbano do Município em que são 

ministrados os cursos, desconsiderando o trajeto dentro perímetro urbano para 

acesso à instituição de ensino e ainda, a existência ou não de pedágios nas rodovias 

que dão acesso aos Municípios de destino, levando-se em conta, especialmente, o 

Princípio da Proporcionalidade que rege a Administração Pública. 

§ 3º O valor anual do auxílio financeiro será limitado até o máximo de 

1,5 salários mínimos por beneficiário, sempre considerando às disponibilidades 

financeiras e orçamentárias. 

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 

conta de dotação própria prevista nos orçamentos anuais.  

Artigo 6º Eventuais omissões necessárias para o fiel cumprimento 

desta lei poderão ser regulamentadas por decreto. 

Artigo 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrario, em especial a Lei n. 660, de 13 de 

Agosto de 2015. 

 

PAÇO MUNICIPAL 26 DE MARÇO, em 19 de junho de 2019. 
 
 

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG 
Prefeito do Município de Reserva 

Estado do Paraná 


