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Lei nº 1.245/2015 
 
 
 
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, pós-graduação, 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 área técnica, que equivaler ao 

ensino médio técnico, com habilitação profissional, e o superior, e que precisarem residir em outro 

município ou permanecer em alojamento da instituição, receberão reembolso de 50% (cinquenta por 

cento) do valor da passagem para retornar ao seio familiar nos finais de semana, desde que seus pais, ou 

responsáveis residam, comprovadamente, no município de Vespasiano Corrêa, e desde que comprovada 

a dependência econômica do aluno, precisando esse do auxílio dos pais. O pagamento das passagens 

será realizado mediante a apresentação de recibo ou nota fiscal fornecida pela empresa transportadora, 

sendo que serão reembolsadas no máximo quatro passagens de ida e quatro de volta durante o mês. No 
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período de férias escolares não serão reembolsados ao aluno nenhum valor referente às passagens. Ao 

aluno que reprovar por faltas ou por não aproveitamento do conteúdo, não fará esse, jus ao benefício no 

ano em que repetir. 

§ 3º O estudante do ensino superior que não residir no município fará jus ao benefício da 

passagem, proporcionalmente ao número de disciplinas cursadas, sendo que, para ter direito integral ao 

benefício estabelecido nesta Lei deverá cursar no mínimo 4 (quatro) disciplinas no semestre, as quais 

deverão ser comprovadas através de Atestados de Matrícula e Frequência Escolar do aluno. 

§ 4º Os alunos que residirem no município e cursarem Ensino Superior ou Pós Graduação, e 

estiverem devidamente cadastrados junto a Secretaria Municipal de Educação do Município, receberão 

através da Associação de Estudantes do Município o reembolso de 60% (sessenta por cento) do custo do 

transporte, mediante a comprovação do pagamento (apresentação do respectivo recibo e/ou nota fiscal 

da passagem), fornecida pela empresa transportadora.  

§ 5º Os alunos que residirem no Município e frequentarem cursos técnicos nas universidades 

regionais, Senai e Senac do Vale do Taquari ou cidades vizinhas, receberão reembolso de 60% (sessenta 

por cento) do custo do transporte, através da Associação de Estudantes do Município, mediante 

comprovação do pagamento (apresentação do respectivo recibo e/ou nota fiscal da passagem), fornecida 

pela empresa transportadora. 

§ 6º Os alunos que cursarem ensino superior ou técnico, e se deslocarem com veículo próprio, 

receberão o equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da passagem do itinerário do ônibus, desde que 

comprovada a necessidade de deslocamento com o seu veículo. Os alunos deverão apresentar, 

mensalmente, junto com os recibos, Atestado de Frequência Escolar fornecido pela Instituição de 

Ensino. Não serão reembolsados valores se não comprovada àfrequência dos períodos matriculados. 
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Art. 2º A fixação das normas e do roteiro para o transporte escolar do Ensino Fundamental serão 

realizados pela Secretaria Municipal de Educação do Município, de conformidade com a Legislação em 

vigor. 

Art. 3º A fixação das normas e do roteiro para o transporte escolar do Ensino Médio noturno 

serão fixados 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 sua matrícula junto a competente instituição de ensino, 

apresentando mensalmente atestado de frequência escolar.  

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

04- Manutenção do Ensino Fundamental 25% 

12.361.0012- Educação 

2020- Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.3.90.33.00000000- Passagens e Despesas com Locomoção 

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

06- Demais Gastos na Educação 

12.364.0013- Educação 

2027- Transporte Escolar Ensino Superior 
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3.3.3.90.33.00000000- Passagens e Despesas com Locomoção 

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 903/2009, esta 

Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 1º de março de 2015. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e quinze. 

 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 


