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DECRETO 1.426, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

Regulamenta a Lei 2.495, de 20 de fevereiro de 2009, 
que cria o Programa Bolsa Transporte Universitário. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS, nos termos do inciso IV do art. 62 da 
Lei 901, de 05 de abril de 1990 (LOM) 

 RESOLVE: 

 Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei 2.495, de 20 de fevereiro de 2009, norma 
que criou o Programa Bolsa Transporte Universitário, vinculado à Secretaria Municipal de 
Educação, que tem por objetivo geral possibilitar aos estudantes de classes sociais menos 
favorecidas o acesso ao ensino superior e técnico profissionalizante. 

 Art. 2º Constituem objetivos específicos do programa: 

 I - conceder ajuda financeira, através de bolsa-auxílio, para o custeio parcial do 
transporte escolar de alunos, residentes em Morrinhos, Estado de Goiás, que freqüentam, em 
situação regular, cursos de nível superior em instituições de ensino localizadas nas seguintes 
cidades circunvizinhas: 

a) Caldas Novas; 

b) Goiatuba; 

c) Piracanjuba. 

 II - conceder ajuda financeira, através de bolsa-auxílio, para o custeio parcial do 
transporte escolar de alunos, residentes em Morrinhos, Estado de Goiás, que freqüentam, em 
situação regular, cursos profissionalizantes do IF - Goiano, Unidade de Morrinhos; 

 III - ampliar o número de profissionais residentes no Município, com formação 
universitária e técnico profissionalizante; 

 IV - ampliar o quantitativo de pessoal qualificado, seja no âmbito do poder 
público ou da iniciativa privada, garantindo, através da capacitação, as condições para 
sustentação de vida mais digna. 

 Art. 3º O valor da bolsa-auxílio de que trata este regulamento será de R$ 140,00 
(cento e quarenta reais) para cada estudante que estiver matriculado nas cidades de Caldas 
Novas, Goiatuba e Piracanjuba. 

 Parágrafo único. Para os estudantes do IF- Goiano, Unidade Morrinhos, o valor 
será de R$ 80,00 (oitenta reais). 

 Art. 4º Fará jus ao recebimento da bolsa-auxílio o estudante que, atendidas as 
condições estabelecidas nos incisos I e II do art. 2º, preencher os seguintes requisitos: 
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 I) for estudante universitário regularmente matriculado em um único curso de 
nível superior ou técnico profissionalizante; 

 II – não possuir recursos financeiros para custear, sem auxílio financeiro, o seu 
transporte escolar, assim entendido aquele cuja renda familiar não seja superior a 3 (três) 
salários mínimos; 

 a) para efeitos do caput, a ordem classificatória para deferimento de bolsas é a 
ordem crescente de renda familiar.  

 III) não ficar reprovado em nenhuma disciplina do seu curso; 

 IV) não receber auxílio de outras fontes para o seu transporte escolar; e, 

 V) apresentar a seguinte documentação: 

 a) Carteira de Identidade; 

 b) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 c) Comprovante de Matrícula referente ao ano/semestre letivo respectivo; 

 d) Comprovante de endereço, que ateste residência em relação aos três meses 
anteriores à sua apresentação; 

  e) Comprovante de renda familiar; 

 f) Declaração, firmada de próprio punho, de que não é beneficiário de nenhum 
programa de transporte escolar, para os estudantes descritos no inciso II do art. 2º deste 
regulamento. 

 Art. 5º As despesas decorrentes deste regulamento correrão à conta do 
orçamento anual respectivo.   

 Art. 7º Os integrantes da comissão para estudo social de seleção dos 
beneficiários estarão descritos em Portaria de lavra da Secretaria de Educação, e será composta 
por: 

 I – Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer; 

 II – Um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social; 

 III – Um representante do Conselho Municipal de Educação; 

 IV – Um representante do Ministério Público do Estado de Goiás; 

 V – Um representante do Poder Legislativo. 

 Art. 8º. A prefeitura poderá utilizar veículo próprio, locar ou ainda obter 
prestação de serviço de terceiro para a consecução dos fins almejados por esta lei, não tendo 
direito à bolsa auxílio o estudante transportado às expensas do Município. 

  Art. 9º. O estudo social de que trata o art. 7º, e a concessão de bolsas auxílios 
diretamente ao estudante, somente contemplará quem se enquadre nos termos do art. 4º 
deste Decreto e que não esteja dentro do número de vagas destinadas aos estudantes 
favorecidos transportados em veículos de que trata o art. 8º. 
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 Parágrafo único. Os números de vagas nos veículos de que trata o art. 8º, ficam 
assim distribuídas, observando-se a capacidade financeira do Programa Bolsa Transporte 
Universitário: 

 I – 50 (cinquenta) vagas divididas para os discentes de Goiatuba, Caldas Novas e 
Piracanjuba, divididos da seguinte maneira: 

 a) 30 (trinta) vagas para o Município de Goiatuba; 

 b) 10 (dez) vagas para o Município de Caldas Novas; 

 c) 10 (dez) vagas para o Município de Piracanjuba. 

 II – 50 (cinquenta) vagas destinadas aos estudantes do Instituto Federal Goiano, 
Unidade de Morrinhos. 

 Art. 10. O período anual de inscrição e o local respectivo será o estipulado em 
Portaria de lavra da Secretaria Municipal de Educação.  

 Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 12. Revoga-se o Decreto nº 1.202, de 23 de janeiro de 2014. 

 Morrinhos, 28 de setembro de 2021; 176º de Fundação e 139º de Emancipação. 
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