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DECRETO MUNICIPAL Nº 038 DE 01 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANITO, Estado de Pernambuco, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 70 da Lei Orgânica do 

Município; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6° do DA LEI Nº 428 DE 20 JULHO DE 
2021, que permite que o município implante o programa de Auxílio Transporte 
para os universitários que residam neste município e se desloquem para outras 
cidades; 

RESOLVE: 

Art. 1° - O subsídio para alunos de cursos universitários de graduação, nos 
termos da Lei nº 428, de 20 de julho de 2021, será concedido mediante o 
preenchimento dos seguintes requisitos: 

I - For estudante universitário regularmente matriculado em Curso de Nível 
Superior de instituições de ensino que estejam em regular funcionamento; 

II - Não receber auxílio de outras fontes para transporte escolar;  

III - Apresentar a documentação exigida na Lei 428/2021, neste Decreto e em 
seus regulamentos;  

IV - Comprovar mensalmente à Secretaria Municipal da Educação a frequência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e deslocamento diário, 
através de folha de frequência emitida pela instituição de ensino e/ou de 
documentos comprobatórios de viagem como Lista de Frequência recolhida no 
Transporte;  

V - Quitação de tributos com a Fazenda Municipal; 

§ 1° - O Auxílio Transporte Universitário será concedido no valor de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais) mensais, por aluno universitário deste município. 

§ 2º - O benefício será depositado em conta bancária de titularidade do 

estudante, ou do seu responsável, no caso de menor de idade que ainda não 

possua conta bancária. 

§ 3º - O benefício será concedido somente no trajeto direto entre o Município de 
Granito-PE e a instituição de ensino, exceto quando o aluno utilizar linha regular.  

Regulamenta a concessão de auxilio 
transporte aos estudantes de curso 
superior do município de Granito-PE. 
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§ 4º - É vedado o pagamento do subsídio ao requerente a partir do segundo 
curso de graduação.  

Art. 2º - Os pagamentos dos subsídios serão correspondentes aos meses de 
fevereiro a junho e de agosto a dezembro, sendo liberados até o dia 30 do mês 
subsequente.  

§ 1º - O pagamento do mês de dezembro será de 50% (cinquenta por cento) do 
valor concedido ao aluno.  

§ 2º - Para a liberação do auxílio do mês posterior será exigido o comprovante 
válido de pagamento mensal do transporte escolar ou passagens, a qual deverá 
ser entregue na Secretaria Municipal de Educação ou pelo seguinte canal de 
atendimento: e-mail: educacaogranito@gmail.com.br. 

§ 3º - O prazo para a entrega do comprovante citado no parágrafo anterior é de 
até o dia 20 do mês subsequente ao de referência de pagamento. Os 
documentos entregues após esse limite serão processados no próximo mês.  

§ 4º - Fica vedado o recebimento de comprovante pendente (referente aos 
meses anteriores) após o dia 20 de janeiro do ano vindouro, caso em que o 
estudante perderá automaticamente o direito ao auxílio. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto ocorrerão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:  

I – Prefeitura de Granito – Fundo Municipal de Educação - Programa 12.361 
1201.2908.0000 – Apoio e Auxílio Financeiro à Estudantes – Elemento de 
despesa: 3.3.90.18.00, em conformidade com a Lei n° 419 de 28 de dezembro 
de 2020. 

Art. 4º - O repasse mensal ao estudante será referenciado nos orçamentos 
fornecidos pelas empresas ou prestadores de serviços do Município de Granito 
que prestam serviços de transporte de alunos, com veículos do tipo ônibus ou 
vans convencionais.  

§ 1º - A concessão do subsídio será permitida somente para o percurso 
destinado às cidades com mais de 40km (quarenta quilômetros) de distância do 
Município de Granito-PE.  

Art. 5º - Em virtude das medidas de controle da disseminação e contágio com o 
novo Coronavírus (Covid-19), os interessados deverão realizar o agendamento 
para o atendimento presencial no período de 06/09/2021 a 13/09/2021, através 
do e-mail: educacaogranito@gmail.com.br.  

§ 1º - As solicitações de agendamento realizadas após o prazo estabelecido no 
caput serão analisadas pela Secretaria Municipal de Educação, a qual analisará 
o pleito mediante sua capacidade de atendimento.  
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§ 2º - A alteração da data e do horário poderá ser requisitada pelo estudante 
diretamente na Secretaria Municipal de Educação e a mudança ficará 
condicionada a disponibilidade.  

§ 3º - A documentação pendente, detectada no atendimento presencial, poderá 
ser entregue na Secretaria de Educação em até 02 (dois) dias úteis, a contar da 
data da notificação de pendência, mediante a assinatura de Termo de 
Compromisso pelo estudante ou responsável legal.  

§ 4º - Após notificado sobre o estabelecido pelo parágrafo anterior e 
permanecendo a pendência, o requerimento será automaticamente indeferido.  

§ 5º - O aluno que não observar os prazos estabelecidos perderá o direito de 
requerer o benefício.  

§ 6º - Será publicado, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste 
decreto, o Edital de Seleção dos Beneficiários com os devidos formulários de 
inscrições anexos, que poderão ser baixados pelo endereço eletrônico da 
prefeitura Municipal de Granito-PE (https://www.granito.pe.gov.br/).   

Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7° - Ficam revogados as disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal Granito, 01 de setembro de 2021. 
 
 

 

João Bosco Lacerda de Alencar 
Prefeito Municipal 


