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DECRETO N.º 20/2014

Altera o Decreto Nº 026/2013 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO-MG, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelos artigos 73, 98, 99 e seus incisos da Lei Orgânica do 

Município, combinado com a Lei Municipal n.º 1.127/2013.

D E C R E T A:

Art. 1.º Institui, conforme Lei n.º 1.127/2013 o Programa de Parceria para 

Qualificação Profissional Universitária, com a finalidade de subsidiar o 

transporte de estudantes de cursos de educação superior e curso pré-vestibular.

Art. 2.º O Programa será implementado, desenvolvido e coordenado pela 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Art. 3.º Poderão participar do Programa estudantes matriculados em cursos de 

educação superior e curso pré-vestibular residentes em Visconde do Rio Branco.

Art. 4.º O auxílio ao transporte de universitários será concedido a alunos 

matriculados em instituição de ensino superior ou pré-vestibular localizada, nas 

cidades de UBÁ e VIÇOSA.

Art. 5.º Para ter direito ao auxílio transporte, o estudante deverá 

preencher o Requerimento constante do Anexo I deste Decreto. 

§ 1.º O estudante deverá assinar o comprovante diário de transporte, quando dele 

fizer uso;

§ 2.º O estudante que faltar dois dias seguidos, ou alternados, durante a semana, 

deverá justificar por escrito a ausência.

§ 3.º O responsável pelo estudante com idade inferior a 18 anos, deverá assinar

um termo de responsabilidade Anexo II deste Decreto;
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§ 4.º Aos estudantes que utilizam os veículos da Prefeitura (ônibus, micro-

ônibus, van) é dispensável a abertura de conta bancária.

Art. 6.º Os estudantes beneficiados com o auxílio transporte, deverão 

comprovar a correta aplicação do recurso recebido, prestando conta com nota 

fiscal, no Setor responsável pelo transporte.

Art. 7.º Os estudantes beneficiados com o auxílio transporte, terão com o 

Município a contrapartida em ações sociais, educacionais, administrativas e 

poderão também prestar serviços na Secretaria de Saúde.

§ 1.º O serviço prestado de que trata o presente artigo, deverá ser de 

segunda a domingo, de acordo com a necessidade da Prefeitura, atendendo as 

seguintes condições:

I – estudantes de Visconde do Rio Branco que estudam em Viçosa, deverão prestar 

uma carga horária de 08 horas mensais, alternadas ou acumulativas, durante os 

períodos letivos em que perceberem o auxílio, com atestado de efetividade 

contendo as horas prestadas, emitido pelo Setor competente;

II - estudantes de Visconde do Rio Branco que estudam em Ubá, deverão prestar uma 

carga horária de 06 horas mensais, alternadas ou acumulativas, durante os

períodos letivos em que perceberem o auxílio, com atestado de efetividade 

contendo as horas prestadas, emitido pelo Setor competente;

§ 2.º Ao final de cada período letivo, se não houver a necessidade da 

prestação de serviços por parte da Prefeitura, conforme o disposto no § 1.º, 

incisos I e II, os estudantes ficarão dispensados de cumprir a mencionada carga 

horária. 

Art. 8.º O valor do auxílio transporte para a cidade de Viçosa será de R$ 

140,00 (Cento e quarenta reais) e para a cidade de Ubá será de R$ 100,00 (Cem 

reais), sendo depositado na conta específica do estudante de acordo com o anexo 

I.

Art. 9.º O presente auxílio poderá ser cancelado a qualquer tempo, nos casos 

de:

I – não comprovação das horas de serviço público voluntário de contrapartida;

II – não comprovação da freqüência às atividades discentes;

III – interrupção temporária ou permanente dos estudos.
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Art. 10.º A prestação de serviços de transporte de estudantes, deverá ser 

precedida, obrigatoriamente do cadastro junto à Prefeitura, dos proprietários e 

dos condutores dos veículos a serem utilizados.

§ 1.º O veículo deverá ter capacidade igual ou superior a 10 passageiros 

sentados.

Art. 11.º O cadastramento do proprietário e do condutor terão validade de 01 

(um) ano, podendo ser renovado, desde que atendam a todas as disposições 

previstas neste Decreto, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Antecedentes Criminais.

Art. 12.º Os proprietários de veículos deverão apresentar toda a 

documentação necessária em até dois dias, caso haja dispensa ou substituição de 

motoristas.

Art. 13.º Da documentação necessária para o cadastramento de veículos e 

condutores do transporte de estudantes:

I – CPF do Proprietário;

II – Carteira de Identidade;

III – Comprovante atualizado de residência;

IV – Telefone para contato (Fixo e Celular);

V – Cartão do CNPJ e contrato social atualizado da empresa;

VI – Carteira de Habilitação do Motorista (Categoria D ou E);

VII – CPF, Identidade, Comprovante de Residência, Telefones para contato (Fixo e 

Celular) do Motorista;

VIII – Cópia dos documentos do veículo com todas as taxas e impostos pagos até a 

presente data;

IX – Cópia da Certidão Negativa de débitos Municipal, Estadual e Federal (INSS, 

FGTS, ISS e Alvarás);

X – Certidão negativa do registro de distribuição criminal (Proprietário e 

Motorista)

XI – Comprovante de vínculo empregatício do motorista com a empresa.

Art. 14.º Somente será concedida autorização para realização do serviço de 

transporte de estudantes aos veículos licenciados no Município de Visconde do Rio 

Branco. 
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Art. 15.º São deveres dos proprietários e motoristas que transportam 

estudantes:

I – Trajar-se adequadamente;

II – Aguardar o estudante respeitando as normas de trânsito e sem ocasionar 

bloqueio de vias públicas;

III – Manter informado sobre qualquer alteração que venha ocorrer com o veículo 

ou com os estudantes;

IV – Respeitar a lotação do veículo;

V – Aproximar, sempre que possível, o veículo da calçada para embarque e 

desembarque de estudantes;

VI – Tratar com educação e prestatividade os estudantes e público em geral;

VII – Manter o veículo, permanentemente, em perfeitas condições de uso, higiene e 

segurança;

VIII – Não fumar enquanto estiver conduzindo estudantes.

Art. 16.º Em caso de reprovação em disciplina não haverá auxílio para sua 

repetição.

Art. 17.º O estudante que declarar qualquer falsidade nos Anexos I e II 

perderá o direito ao auxílio transporte. 

Art. 18.º Estará sujeito à fiscalização a documentação exigida nos Anexos I 

e II.

Art. 19.º Em caso de desistência ou outro fato que ocasione a interrupção 

dos estudos, deverá ser comunicado por escrito ao setor competente.

Art. 20.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário, em especial, o Decreto Nº 026/2013.

Visconde do Rio Branco, 03 de fevereiro de 2014.

Iran Silva Couri

Prefeito de Visconde do Rio Branco


