
LEI Nº 1.427, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2008. 
 

 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
SUBVENCIONAR O TRANSPORTE AOS ALUNOS 
DO MEIO RURAL, ONDE NÃO HOUVER 
TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
 

SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a subvencionar o transporte aos 
estudantes do meio rural, residentes em localidades não atendidas pelo Transporte Escolar. 
 
Art. 2º. A subvenção é concedida para que o estudante desloque-se de sua residência até 
o ponto mais próximo onde possa ser atendido pelo Transporte Escolar, da seguinte forma: 
I – estudantes que comprovem matrícula e freqüência à escola, e que percorram distância 
igual ou superior a 5 km (cinco quilômetros): concessão de valor pecuniário, mensal, 
calculado à razão de 70% (setenta por cento) do custo da implantação, pelo Município, de 
uma linha de transporte escolar no itinerário percorrido, rateado entre os estudantes, por 
localidade; 
II - estudantes que comprovem matrícula e freqüência à escola, e que percorram distância 
entre 2 km (dois quilômetros) e 4,999 km (quatro quilômetros, novecentos e noventa e 
nove metros): concessão de valor pecuniário correspondente  a 3,9 VRM (três e nove 
décimos do Valor de Referência Municipal), rateado entre os estudantes, por localidade. 
 
Art. 3º. O método usado para composição do custo referido no inciso I do art. 2º é o 
mesmo usado para as demais linhas de transporte escolar terceirizadas, em atividade. 
 
Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 5º. Revoga-se a Lei Municipal nº 1.187, de 22 de fevereiro de 2005. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 13 de fevereiro de 
2008. 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 


