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DECISÃO ADMINISTRATIVA  

 

 

Requerente: IZOLINA APARECIDA BUCKER DE CAMARGO 

 

Que, a Senhora Izolina Aparecida Bucker de Camargo, requereu isenção de transporte 

universitário especial para o aluno Henrique Aparecido de Camargo, que possui deficiência 

motora (Cadeirante), e sua acompanhante Patrícia Maria de Camargo, regularmente 

matriculado na Universidade Federal do Estado do Paraná, cursando Ensino Superior em 

Analise e Desenvolvimento de Sistemas, nos dias semanais de terça a sexta-feira das 

19h:00min às 23h:00min.  

Não foram juntados quaisquer documentos. 

O presente requerimento foi encaminhado para a Procuradoria Jurídica para lavratura de 

parecer técnico acerca da possibilidade ou não da isenção. 

Através do Parecer Jurídico n.º 469/2019, os procuradores opinaram pelo indeferimento do 

pedido de isenção de transporte universitário, haja vista que não há lei que regulamente tal 

pedido, desrespeitando assim, o Princípio da Legalidade. Vejamos: 

(...) 

“O princípio da legalidade é base de todos os demais princípios que instruem, limitam e 

vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme 

a lei”. 

“A Administração Pública conduz seus atos na linha tênue do princípio da legalidade. As 

atividades da Administração Pública são orientadas por lei, e em cada ato deve haver 

correspondência nos ditames legais ou normativos”. 

“É sabido que a Administração Pública do Município de Andirá adotou a política pública de 

oferecimento de transportes de universitários para outras cidades e Estados, haja vista que 

inexiste obrigação do ente público municipal em realizar este serviço, sendo obrigação, tão 

somente o transporte relativo ao ensino fundamental”. 
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“Ressalta-se, que o fornecimento de transporte universitário prestado pela Municipalidade já 

foi objeto de análise por parte Ministério Público da Comarca de Andirá, com realização de 

Audiência Pública, o qual expediu recomendação possibilitando o transporte com recursos 

públicos e pelo preço público pago pelos usuários”. 

Nesse sentido, o Executivo editou a Lei Municipal n° 2.990 de 31 de outubro de 2017, 

regulando o transporte Universitário, a qual se passa a analisar:  

Art. 1°  Fica autorizado o transporte de estudantes universitários e de cursos 

técnicos a outros municípios da região, englobando o Estado do Paraná e o 

Estado de São Paulo. 

§ 1º. Havendo sobra de vagas, poderão ser aceitos estudantes de pós-

graduação, professores e servidores municipais. 

§ 2º. A prioridade, na falta de vagas, é de estudante universitário do ensino 

presencial. 

§ 3º. Não serão transportados alunos do ensino telepresencial quando houver 

no Município de Andirá o mesmo curso, salvo aqueles estudantes que já 

estiverem frequentando o ensino à distância antes da entrada em vigor da 

presente Lei. 

Art. 2°  Para auxiliar no financiamento do transporte estudantil, o 

Município de Andirá fica autorizado a estabelecer um preço público, 

cujo valor e regras de pagamento serão estipulados mediante Decreto. 

Parágrafo único. O usuário inadimplente não será transportado. 

Art. 3°  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. (grifo nosso) 

 

“Ademais, o Decreto Municipal n° 7942, de 05 de dezembro de 2017, regulamentou o 

transporte universitário intermunicipal oferecido pelo Município de Andirá, e, além de 

outras providências, especificou o valor do preço público devido pelos usuários do 

transporte para cada uma das cidades em que a municipalidade realiza o transporte”. 
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Em que pese o Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria, o mesmo deixa claro que não há 

qualquer regulamentação no Decreto que possibilite a isenção. Ademais, há dispositivo que 

confirma a necessidade de pagamento do preço público pelo usuário. 

Diante do exposto, tendo em vista que não há Lei ou Decreto que regulamente a referida 

isenção, bem como que à Administração fica obrigada pela Constituição em se nortear pelo 

Princípio basilar do Direito, que é o Princípio da Legalidade, somos pelo indeferimento do 

referido pedido, nos moldes do Parecer Jurídico.   

 

Dê-se ciência a Requerente. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, 76° da Emancipação Política. 

 

Andirá, 05 de novembro de 2019. 

 

Ione Elisabeth Alves Abib 

Prefeita Municipal  


