
 

 

LEI Nº 035 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Institui, no âmbito, do Município de Lago Verde o 
Programa Transporte Universitário que visa assegurar 
a locomoção dos estudantes universitários para a 
cidade de Bacabal – MA, e dá outras providências.  

 

O Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, Estado do Maranhão, faz saber a todos os 

seus habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º Aprovar, no âmbito do Município de Lago Verde, com a finalidade de 

assegurar a locomoção dos estudantes universitários para a cidade de Bacabal - MA, 

o Programa Transporte Universitário. 

 

 § 1º. Considera-se público deste Programa todas as pessoas devidamente 

matriculadas em curso superior e que tenha renda mensal não superior a 2 (dois) 

salários mínimos. 

 

Art. 2º. Os alunos que tem interesse em aderir ao programa, devem, 

necessariamente, estar devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de 

Educação e cumprir os seguintes requisitos: 

 

I – Frequência no ônibus, perdendo a respectiva vaga a partir de 30 faltas; 

II – Comprovante de matrícula e rematrícula a cada início de período. 

III – Comprovante de renda (podendo ser declaração simples com reconhecimento de 

firma). 

 

 Parágrafo único. Serão 70 (setenta) vagas disponíveis, sendo o seu 

preenchimento em caso de desistência ou perda de algum requisito, por ordem de 

chegada no cadastro. 



 

 

 

Art. 2º. O atendimento do transporte aos universitários se dará de segunda a 

sexta feira nos dias letivos no horário que compreende entre as 17:30 às 00:00 h. 

 

Art. 3º. O Poder Executivo Municipal usará recursos para financiamento desta 

Lei com as dotações orçamentárias existentes. 

 

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, em 14 de fevereiro de 2022. 

 

 
 
 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
 Prefeito Municipal 


