
Lei Nº 341/2001 
 
 
 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar 
no transporte de alunos 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 Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei; 

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

do 2º e 3º Grau, residentes no Município de Vespasiano Corrêa que necessitam estudar em outros 

municípios, através do fornecimento do transporte escolar. 

§ 1º Os alunos que estudam nas escolas da cidade de Muçum e Encantado, cursando o 2º 

grau, pela parte da manhã, receberão o auxílio através do transporte executado pelo município. 

§ 2º Os alunos que estudam na cidade de Muçum no turno da noite, receberão o transporte 

escolar gratuito. 

§ 3º Os alunos que estudam nas universidades UNIVATES e UNISC, receberão o auxílio 

através de sua Associação no valor de 50% (cinqüenta por cento) do custo do transporte. 

§ 4º Os alunos que estudam na Escola Estadual de 2º Grau Técnico Agrícola de Guaporé 

receberão o reembolso dos gastos efetuados com o transporte. 

§ 5º Os alunos que cursam o supletivo de 1º e 2º Grau na cidade de Lajeado, receberão 50% 

(cinqüenta por cento) do custo do transporte. 



Os alunos beneficiados deverão fazer cadastro junto a Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Desporto e Turismo, comprovando a matricula na referida escola, e bimestralmente deverão 

comprovar presença nos cursos matriculados. 

Art. 2º As despesas constantes desta Lei correrão por conta de seguinte dotação 

orçamentária: 

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

06.01 – Divisão de Educação, Cultura e Turismo 

08.47.239.2026 – Apoio Financeiro para Transporte Escolar 

3.2.3.1.0.0 – Subvenções Sociais 

Art. 3º Fica aberto um crédito especial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para atender 

o disposto no § 1º e 2º do artigo 1º desta Lei, na seguinte dotação orçamentária: 

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

06.01 – Divisão de Educação, Cultura e Turismo 

08.47.239.2026 – Apoio Financeiro para Transporte Escolar 

3.1.3.2.0.0 – Outros Serviços e Encargos     R$ 7.000,00 

Art. 4º Servirá de recursos para cobertura do presente crédito especial a redução da seguinte 

dotação orçamentária: 

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

06.01 – Divisão de Educação, Cultura e Turismo 

08.47.239.2026 – Apoio Financeiro para Transporte Escolar 

3.2.3.1.0.0 – Subvenções Sociais      R$ 7.000,00 

 

 



Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as Leis nºs 041/97 de 

14/03/1997 e 209/99 de 01/06/1999. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e um. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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