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Lei nº 639/2005 
 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar 
no Transporte Escolar e dá outras providências. 

 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a auxiliar os alunos do ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior e ensino técnico, residentes no município de Vespasiano 

Corrêa, que desejarem estudar no Município ou fora dele, de conformidade com o que estabelece esta 

Lei. 

§ 1º Os alunos do ensino fundamental e médio que estudarem no município receberão 

transporte escolar gratuito, fornecido com veículo do município ou terceirizado pelo Poder Público 

Municipal. 

§ 2º Os alunos que cursarem o ensino médio com formação em magistério no município de 

Encantado, e Técnico Agrícola no Município de Guaporé, receberão reembolso de 100% (cem por 

cento) do valor da passagem, mediante a comprovação de recibo ou nota fiscal fornecida pela 

empresa transportadora.  

§ 3º Os alunos que cursarem ensino superior e estiverem devidamente cadastrados junto a 

Secretaria Municipal de Educação do Município, receberão através da Associação de Estudantes do 

Município o reembolso de 40% (quarenta por cento) do custo do transporte, mediante a comprovação 

de recibo ou nota fiscal da passagem, fornecida pela empresa Transportadora. 
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§ 4º Os alunos que freqüentarem cursos técnicos na UNIVATES, Senai e Senac na cidade de 

Lajeado, receberão reembolso de 40% do custo do transporte, através da Associação de Estudantes 

do Município, mediante comprovação de recibo ou nota fiscal da passagem fornecida por empresa 

transportadora. 

Art. 2º A fixação das normas e do roteiro para o transporte escolar do ensino fundamental 

será realizado pela Secretaria Municipal de Educação do Município, de conformidade com a 

Legislação em vigor. 

Art. 3º A fixação de normas e do roteiro para o transporte escolar do ensino médio noturno 

será fixada pela Secretaria Municipal de Educação do Município. 

Art. 4º Os alunos beneficiados deverão se cadastrar junto a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo, comprovando a matricula na referida instituição de ensino, e 

trimestralmente deverão comprovar a presença nos cursos matriculados. 

Art. 5º Os alunos do ensino médio, superior e técnico que cancelarem suas matriculas e/ou 

desistirem dos estudos no semestre ou no ano letivo, deverão reembolsar o município dos valores 

recebidos até a data. 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo os casos fortuitos ou de força maior. 

Art. 6º Os recursos para cobertura da presente Lei correrão pela seguinte dotação 

orçamentária: 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

06.03- Manutenção do Ensino 25% 

12.361.0015- Educação 

2.026.000- Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.18.99.0000000- Outros Auxílios Financeiros a Estudantes   
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Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, e especialmente a Lei Municipal nº 341/2001. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e cinco. 

 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


