
 

 

 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 291/2005, de 07 de Abril de 2005.  
       

Autoriza o Executivo Municipal a suportar parte do custo do  

transporte de alunos para o Município de Rondinha. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, 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 suportar 

parte da despesa com transporte de alunos do Ensino Médio para a Escola Estadual de Ensino Médio 

Conde D Eu de Rondinha, no valor de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) mensais.  

      

     Art. 2º - Para ter acesso ao benefício autorizado por esta Lei o 

aluno deve comprovar matrícula regular na escola citada no artigo primeiro, possuir residência ou que 

os pais residam em Novo Xingu.  

Art. 3º - Cópia da Matrícula e prova de residência própria ou de 

seus pais deverá ficar arquivada em pasta específica junto à Prefeitura Municipal. 

 

Art. 4º - O pagamento deverá ser feito mediante apresentação de 

Nota Fiscal ou Recibo com CNPJ da empresa contratada, conforme minuta de Contrato que 

acompanha o presente projeto de lei.  

 

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

04    - SECRETARIA MUNCIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

01    - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

2006    - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
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    Art. 6º -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 

com efeito retroativo a 21 de fevereiro de 2005. 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 07 de abril de 2005.    

 

                         

  JAIME EDSSON MARTINI 

   Prefeito Municipal 

      Regstre-se e Publique-se 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 



 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

  Pelo Presente termo de Contrato que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

NOVO XINGU/RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

04.207.526/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em Exercício, o Sr JAIME 

EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Novo Xingu – RS, 

doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

__________________, empresa com sede na Rua _______________________ , no Município 

de__________ - RS, CNPJ n.º _______________, neste ato representado pelo _______________, 

residente e domiciliado no município de ___________________ - RS, doravante denominado 

simplesmente CONTRATADO, tem entre si justos e contratados o presente contrato, com base na lei  

N.º ________, expedido pelo Município de Novo Xingu, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Objetiva o presente a contratação de Empresa para a prestação de serviços de 

transporte  Escolar. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

    O preço pago a CONTRATADA será de R$ 464,00 (quatrocentos e 

sessenta e quatro reais), mensais, pagáveis até o dia 10 de cada mês, após a apresentação das notas 

fiscais correspondentes aos serviços executados, no fim de cada mês, relativo ao número de viagens 

realizadas por veículo, ficando o restante do custo pelo transporte de responsabilidade dos alunos 

transportados. O mesmo contrato poderá ser reajustado conforme os indicadores do IGP-M (FGV), 

trimestralmente.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

   No ato da assinatura do presente contrato a contratante poderá exigir da 

contratada laudo de vistoria fornecido por vistoriador autorizado por esta Municipalidade, que se 

responsabilizará pelas condições de trafegabilidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 



 

 

 

   Em caso de impossibilidade do veículo referido no laudo antes mencionado, efetuar 

algumas das viagens, a contratada compromete-se a substituir por outro nas mesmas condições. 

 

CLÁUSULA QUINTA: 

   É de responsabilidade da contratada obedecer ao especificado no ato de 

convocação, que faz parte integrante desse Contrato. 

   

CLÁUSULA SEXTA: 

   O prazo de validade da presente contratação é de  21 de fevereiro de 2005 a 31 

de dezembro de 2005, podendo ser prorrogado para o exercício de 2006. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

    Fica estabelecida a multa para o caso de descumprimento de qualquer cláusula, 

do equivalente a uma viagem por cada item descumprido. 

 

CLÁUSULA OITAVA: 

   Rege-se o presente contrato pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, inclusive 

nas sanções, causas de rescisão, ficando eleito o Foro da Comarca de Constantina, para dissolução de 

qualquer litígio decorrente da presente contratação.    

 

CLÁUSULA NONA: 

   As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação seguinte 

orçamentária: 

 

 

 

 

 

04             - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

01     - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

2006    - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
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   E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e 

forma, com a presença de duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

    

 

   

 

____________________________________  ______________________________ 

  CONTRATANTE                 CONTRATADA 

     

 

 

TESTEMUNHAS:  1) __________________________     2) _____________________________ 

 

 

 


