
 

LEI MUNICIPAL Nº 132/2002, de 11 de Abril de 2002.  

     

Autoriza o Executivo Municipal a ressarcir  despesas com 

passagens de ônibus para alunos que estudam em Escolas 

Profissionalizantes de outros municípios. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu 

– RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º -  O município de Novo Xingu, por sua Administração, 

fica autorizado a ressarcir despesas com passagens de ônibus para alunos que estudam em escolas de 

nível médio profissionalizante que ficam fora de nosso município mas dentro do Estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

     Art. 2º – Para fazer jus ao recebimento do valor referente à 

passagem o aluno deverá provar a necessidade do deslocamento mediante apresentação de 

comprovante de matrícula na instituição de ensino, além de provar a sua residência no município. 

 

Parágrafo Único – Para fins de comprovação de residência o 

requerente do auxílio deverá anexar ao requerimento,  recibo de conta de luz, água, telefone ou nota do 

talão do produtor,  próprio ou de pessoa com quem reside no mesmo local. 

 

Art. 3º - O município fará o ressarcimento, de que trata a presente 

Lei, de no máximo 02 (duas) passagens de ida e 02 (duas) de volta por semestre para cada aluno, sendo 

que as mesmas deverão acompanhar o requerimento do benefício concedido por esta Lei. 

 



Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

suportadas pela abertura do seguinte crédito especial: 

 

04    - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

0401    - DIRETORIA DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER 

2011    - TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

33.90.48.00   - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas R$ 1.000,00 

 

     Art. 6º - Servirá de recursos para cobrir o presente crédito 

especial o superávit financeiro do exercício de 2001 no valor de R$ 1.000,00 de conformidade com o 

inciso III da Lei Municipal nº 115/2001 (Lei Orçamentária Anual). 

 

    Art. 7º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 11 de Abril de 2002.    
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