
 
 

 
 
 

LEI Nº 2.230, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014.  
 
 
 

Autoriza o município a repassar valores referente 
ao Programa Passe Livre Estudantil, instituído 
pela Lei Estadual nº 14.307, de 25 de setembro de 
2013. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1o Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar valores aos 
estudantes cadastrados no Programa Passe Livre Estudantil, criado pela Lei Estadual nº 
14.307, de 25 de setembro de 2013, aderido pelo Município através de Termo de Adesão. 
 
 Art. 2o O estudante para fazer jus ao recebimento dos valores repassados pelo 
Estado ao Município deverá estar cadastrado, bem como preencher todos os requisitos 
constantes da Lei Estadual nº 14.307/2013, bem como as resoluções de regulamentação e o 
Decreto Estadual nº 50.832/2013. 
 
 Art. 3o O estudante para ter direito ao recebimento do beneficio deverá 
mensalmente até o 5º dia do mês subsequente, protocolar junto a Secretaria Municipal da 
Educação, os seguintes documentos: bilhete de passagem diário, nota fiscal, boleto, ou 
recibo personalizado. Com exceção do bilhete de passagem, todos os comprovantes 
deverão constar o mês, nome do aluno, valor total pago, identificação da empresa. Em 
caso de recibo este deverá conter carimbo do CNPJ e assinatura do responsável pela 
empresa, alem da assinatura do aluno. 
 
 Art. 4o O Município realizará o repasse dos valores ao estudante até o 15º dia 
do mês subsequente, através de depósito em conta bancária a ser informada pelo estudante. 
 
 § 1o a conta bancária deverá ser de titularidade do estudante beneficiado bem 
como não poderá ser conta poupança ou conta salário. 
 
 Art. 5o Fica o Município autorizado a repassar os valores retroativos aos meses 
de março a agosto de 2014, devendo para tal ser cumpridos os requisitos constantes do art. 
2o, 3o e 4o desta Lei. 
 
 
 



 
 

 
 Art. 6o Deverá ser nomeada através de Portaria, uma comissão formada por 03 
(três) servidores, sendo, 01 (um) da Secretaria Municipal da Fazenda e 02 (dois) da 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, para análise da 
documentação apresentada pelo beneficiado prevista no art. 3o, devendo esta, emitir 
parecer conclusivo pelo deferimento ou indeferimento do pagamento. 
 
 Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 16 de setembro de 2014. 
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