
 LEI MUNICIPAL Nº 505/2009, de 23 de janeiro de 2009. 

 

 

Revoga as Leis Municipais nºs 132/2002 e 334/2005, autoriza o 

Executivo Municipal a conveniar com a Associação Universitária  

de Novo Xingu, no âmbito do transporte para estudantes, e da 

outras providências. 

 

 

GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

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

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

 

     Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

convênio com a Associação Universitária de Novo Xingu, pessoa juridica de direito privado, CNPJ: 

07.642.177/0001-30, com sede neste município. 

 

     Art. 2º - O convênio de que trata a presente Lei terá o objetivo de 

auxiliar os estudantes de estituições de ensino superior e profissionalizante nas despesas com o 

transporte escolar. 

 

     Art. 3º - Para possuir direito ao auxílio o aluno deverá: 

I – possuir domicílio em Novo Xingu – RS; 

II – estar matriculado em instituição de ensino superior ou ensino profissionalizante nos estados do Rio 

Grande do Sul ou Santa Catarina; 

III – requerer o auxílio junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Novo Xingu – RS; 

IV – enquadrar-se nas demais condições da presente lei. 

     Parágrafo Único – A definição de domicílio adotada para a 

presente lei é aquela constante no código civil brasileiro. 

 



     Art. 4º - Não serão deferidos os pedidos de auxílio de alunos que 

tentarem mudar o seu domicílio apenas com o intuito de beneficiar-se da presente lei. 

 

     Art. 5º -  O aluno requerente deverá anexar ao requermimento 

recibo de conta de luz, água ou telefone, atestado de residência fornecido pelo Executivo Municipal e 

comprovante de matrícula em instituição de ensino superior ou profissionalizante. 

     Parágrafo Primeiro – No caso do requerente não possuir 

nenhum comprovante de residência relacionado no caput deste artigo, poderá apresentar um que esteja 

em nome de uma das pessoas com quem reside ou, no caso de imóvel alugado ou cedido, do 

proprietário do imóvel, acompanhado de contrato de aluguel ou termo de cedência. 

     Parágrafo Segundo – A Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura poderá, caso entender necessário, realizar diligência para averiguar se verdadeira a declaração 

do aluno requerente. 

 

Art. 6º – A Secretaria Municipal de Educação e Cultura repassará 

a Associação Universitária em data anterior ao início do ano letivo e sempre que for necessária 

atualização, lista contendo todos os alunos devidamente cadastrados e habilitados a receber o auxílio 

de que trata a presente lei. 

 

     Art. 7º - O município repassará os recursos para a Associação 

Universitária que, conforme estabelecido em convênio, fará a distribuição entre os alunos 

beneficiados. 

 

     Art. 8º - O município alocará, anualmente, recursos em seus 

orçamentos, a fim de custear as despesas do presente convênio. 

 

     Art. 9º - O repasse dos recursos será de forma mensal, divindo-se 

o valor total orçado entre os meses de realização do transporte. 

 



     Art. 10 - Para viabilizar a assinatura do convênio de que trata a 

presente Lei deverá ser condicionado à Associação Universitária de Novo Xingu para que a mesma 

possua contrato com, no mínimo, uma empresa que fará o transporte para, no mínimo, uma 

universidade, partindo de Novo Xingu. 

 

     Art. 11 - A Associação Universitária deverá apresentar, no início 

do ano letivo, para fins da assinatura do convênio, cópia do contrato com a(s) empresas(s) que fará(ão) 

o transporte dos alunos. 

 

     Art. 12 – O município não assumirá quaisquer responsabilidades 

com relação a(s) empresa(s) contratada(s), ficando estas totalmente a cargo da associação. 

     

     Art. 13 – A associação não poderá utilizar-se de parte dos 

recursos repassados pelo município para a contratação de empresa de transporte exclusivamente para 

alunos de ensino médio. 

 

     Art. 14 - A Associação dos Universitários de Novo Xingu poderá 

utilizar até, no máximo, 90% (noventa por cento) do valor repassado pelo município para o pagamento 

da(s) empresa(s) que fará(ão) o transporte de alunos universitários partindo de Novo Xingu, ficando o 

restante do percentual destinado a auxiliar alunos de outras instituições de ensino. 

     Parágrafo Único – O ressarcimento das despesas de passagens de 

alunos que não partem de Novo Xingu, será exclusivamente para universitários.  

 

     Art. 15 - A associação deverá custear, no mínimo, o equivalente a 

três passagens de ida e volta a Novo Xingu por aluno universitário, por ano, que não utilize o 

transporte regular partindo de Novo Xingu. 

     Parágrafo Primeiro – A concessão do auxílio de que trata o 

caput deste artigo poderá ser restringida caso ultrapasse o equivalente a 10% (dez por cento) do valor 

repassado pelo município a associação. 



     Parágrafo Segundo – A associação deverá destinar o número de 

passagens de forma igualitária a todos os alunos. 

 

     Art. 16 - Ao final de cada ano, no caso da associação não ter 

gasto o valor total destinado aos alunos que não são transportados com saída em Novo Xingu, poderá a 

mesma, utilizar este valor para o pagamento, no ano seguinte, da(s) empresa(s) que transportou(aram) 

alunos partindo de Novo Xingu. 

     Parágrafo Único – O valor de que trata o caput deste artigo não 

influencirá na destinação dos percentuais do ano seguinte. 

 

     Art. 17 - Os alunos de cursos profissionalizantes que puderem 

utilizar-se dos mesmos veículos dos universitários deverão compartilhar das mesmas regras de 

distribuição do auxílio. 

 

     Art. 18 – A associação definará os demais critérios de rateio dos 

recursos destinados pelo município entre os estudantes. 

 

     Art. 19 – A associação deverá prestar contas ao final de cada mês 

sobre a utilização dos recursos recebidos. 

     Parágrafo Primeiro – Para fins da prestação de contas, de que 

trata o caput deste artigo, a associação deverá apresentar relatório das despesas, juntando documento 

fiscal que comprove o pagamento a empresa contratada e as passagens reembolsadas. 

     Parágrafo Segundo – Com relação aos valores de auxílio 

concedidos, a partir da apresentação de passagens daqueles alunos que não utilizam transporte saindo 

de Novo Xingu, em caso de sobra de recursos, deverá ser informado o valor não utilizado, juntamente 

com a prestação de contas mensal. 

      

     Art. 20 – A não prestação de contas acaretará no cancelamento 

dos repasses, até que se regularize a situação, bem como, a necessidade de devolução dos valores não 

comprovados pela associação. 



 

     Art. 21 -  As despesas decorrentes da assinatura do presente 

convênio, serão suportadas  por dotações orçamentárias próprias. 

 

     Art. 22 - Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 132/2002 e 

334/2005. 

 

     Art. 23 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 23 de janeiro de 2009. 
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