
LEI Nº 1.310, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.

ESTABELECE O PROGRAMA DE AUXÍLIO 
TRANSPORTE A EDUCANDOS,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

RENATO  RAUPP RIBEIRO,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado  do  Rio 
Grande do Sul.

Faço  saber,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio transporte aos 
alunos  de  curso  profissionalizante  ou  universitário,  residentes  no  município  de 
Glorinha.

Art. 2º- O auxílio transporte será fornecido na modalidade de vale transporte 
(cartão), entregue diretamente ao aluno, pais ou responsáveis, onde haverá controle 
rigoroso na utilização deste benefício.

§  1º.  O  auxílio  poderá  ser  concedido  em  quantidade  integral  ou  parcial, 
segundo as disponibilidades financeiras do município.

§ 2º.  Aos alunos que cursam universidade será fornecido somente o auxílio 
transporte para o seu deslocamento dentro do município de Glorinha.

Art.  3º- Os  auxílios  serão  requeridos  à  Secretaria  Municipal  da  Juventude, 
Cultura,  Turismo e  Esportes,  mediante  preenchimento  de formulário  específico  e 
protocolados na Prefeitura Municipal.

§ 1º. O aluno poderá solicitar o auxílio a qualquer momento desde que esteja 
matriculado e protocole seu pedido.

§ 2º. O aluno que for reprovado  no período letivo a que se refere o auxílio 
transporte, poderá perder o direito à sua renovação ou a novo auxílio para o período 
seguinte, exceto em casos de doença e aprovados pela Secretaria.

Art. 4º- Para habilitar-se ao auxílio o aluno deverá entregar cópia dos seguintes 
documentos no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal:

I  -  Formulário  específico  para  requerimento,  fornecido  pela  Secretaria, 
devidamente preenchido;

II - Comprovante de residência no Município;

III - Comprovante de renda familiar;

IV - Comprovante de matrícula junto ao estabelecimento escolar.

Art.  5º- À  Secretaria  Municipal  da  Juventude,  Cultura,  Turismo  e  Esporte 
caberá:

I - Analisar e selecionar as solicitações;

II  -  Adquirir  as  passagens  e  distribuí-las  aos  beneficiados  mensalmente, 
mediante comprovação  de frequência escolar no mês anterior;



III  -  Entrar  em contato  com aluno  para  informá-lo  da  decisão  e,  caso  seja 
contemplado,  entregar  as  passagens  até  15  (quinze)  dias  após  a  aprovação  da 
Secretaria;

IV - Manter fichário atualizado dos alunos  que recebem o auxílio;

Art. 6º- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão no orçamento 
do exercício  em vigor e posteriores.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Artigo 10 
ao 19 da Lei nº 264/97 e Lei 404/2000 e a presente Lei será regulamentada por 
Decreto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 18 de janeiro de 2011.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

CARLOS LEONARDO VARGAS CARVALHO
Sec. Mun. da Juventude, Cultura, Turismo e 

Esportes

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
              

              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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