
LEI Nº 2.076, DE 27 DE MARÇO DE 2013.  
 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONCEDER SUBVENÇÂO AOS ESTUDANTES 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO QUE SE 
DESLOCAM PARA ESTABELECIMENTO 
PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR E 
TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE. 

 
 
 
 SELMAR ROQUE DURIGON, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção 
financeira aos estudantes residentes no município que freqüentam estabelecimento 
particular de ensino superior e técnico profissionalizante, com objetivo de custear as 
despesas com locomoção de transporte coletivo entre a sede do município até o local do 
curso. 
 

Art. 2º. A subvenção será fornecida pelo município aos alunos no valor de R$ 
0,10 (dez) centavos por quilometro rodado entre a sede do município e o local do curso, no 
limite máximo de 150 quilômetros diário.  
 

Art. 3º. Para fazerem jus a subvenção, os estudantes deverão cadastrar-se na 
Secretaria Municipal de Educação apresentando a seguinte documentação: 

I-  Declaração da matrícula fornecida pela instituição de ensino. 
II - Cópia do RG e CPF. 
III - Comprovante de endereço atualizado. 
IV-  Ficha de inscrição e solicitação da subvenção. 

 
Art. 4º. O pagamento será efetuado no prazo de 05 (cinco) dias, após o aluno 

apresentar requerimento constando os dias letivos freqüentados, atestado de assiduidade 
fornecida pela instituição de ensino e os recibos das despesas de locomoção do transporte 
coletivo. 
 

Art. 5º. Os estudantes que forem beneficiados com subvenção de que trata esta 
Lei comprometer-se-ão a prestar colaboração, sem qualquer ônus para o Município, 
sempre que o Executivo convocá-los, por escrito, para serviços ou atividades eventuais de 
interesse da comunidade.  
 
 



Parágrafo único: Perderá o benefício, no semestre letivo, o aluno que não 
atender a convocação. 
 

Art. 6º. Perderão o direito a subvenção os estudantes que não mais se 
enquadrarem nas disposições do art.1º ou que deixarem de freqüentar as aulas por um 
período superior a 30 (trinta) dias. 
 

Art. 7º. Nos casos em que for comprovado que a subvenção foi usada de 
forma indevida ou fraudulenta, será efetuada a suspensão temporária do benefício, 
sujeitando o infrator na devolução dos valores recebidos e ás penalidades estabelecidas na 
legislação penal. 
 

Art. 8º. A concessão da subvenção será deferida pela Secretaria da Educação, 
no indeferimento caberá recurso ao Chefe do Executivo no prazo de 05 (cinco) dias da 
ciência da decisão. 
 

Art. 9º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias 
próprias  
 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
27 de março de 2013. 

 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


