
 

PROJETO DE LEI N ° 03/2022 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Autoriza a formalização de Convênio para repasse    

financeiro entre o Município de Inhacorá a Associação 

dos Universitários de Inhacorá. 

 

 EVERALDO BUENO ROLIM, Prefeito Municipal de Inhacorá, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,  

            FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte LEI: 

Art. 1.º Fica o Poder Executivo de Inhacorá autorizado a celebrar convênio para 

manutenção do programa de incentivo e apoio ao transporte universitário, consistindo na 

participação financeira para o custeio parcial e mensal referente ao custo com o 

deslocamento diário de alunos residentes em Inhacorá até os centros universitários 

regionais. 

Art. 2º Para manter o programa disposto no artigo anterior o Poder Executivo 

repassará mensalmente o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
diretamente em conta corrente da entidade beneficiada, podendo ser reajustado 

anualmente de acordo com a previsão orçamentária do exercício. 

Art. 3º Os recursos serão repassados em 10 (dez) parcela mensais, com vigência 
de fevereiro a novembro de cada ano. 

Art. 4º Para a cobertura das despesas contraídas com a presente Lei, destina-se a 

rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.  

 Art. 5º Em contrapartida, os beneficiários associados deverão comprovar 

semestralmente a condição de estudantes, bem como, a entidade deverá prestar contas 

mensalmente dos recursos aplicados, sob pena de suspensão do repasse.  

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL   DE   INHACORÁ/RS,  EM 01  
DE FEVEREIRO DE 2021.                
 

                              EVERALDO BUENO ROLIM 
                                     Prefeito de Inhacorá 

Registre-se e publique-se 

 

DANIELI DE OLIVEIRA 
Secretária de Administração 

 



 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI N ° 03/2022 

 

 

 

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores (a), 

  Cumprimentamos Vossas Senhorias e demais pares, apresentamos para 

deliberação dos Senhores Vereadores o presente Projeto de Lei que autoriza o Poder 

Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação dos Universitários de Inhacorá e dá 

outras providências. 

  Justificamos o encaminhamento da presente matéria, com intuito de 

viabilizar a concessão de auxílio financeiro aos Estudantes de nosso Município que estão 

buscando formação e qualificação superior, com objetivo de auxiliar no custeio das 

despesas com transporte. O auxílio beneficiará os universitários que se deslocam para 

Ijuí, Santo Augusto e Três de Maio. 

  Senhores Vereadores, entendemos que a educação é a base essencial na 

formação profissional e o auxílio financeiro que o Poder Público está concedendo 

apresentará um reflexo direto na qualificação das atividades e funções que esses 

estudantes exercem em Inhacorá, assim como no desenvolvimento cultural e técnico dos 

mesmos, preparando-os para desempenhar suas funções no mercado de trabalho de nosso 

Município e região. 

  O Município repassara mensalmente os valores Associação, mediante 

celebração de convênio, sendo que esta deverá prestar contas dos recursos recebidos. 

  Certos da compreensão e do apoio dessa casa legislativa, solicitamos a 

aprovação da matéria por unanimidade.  

  Atenciosamente 

 

      EVERALDO BUENO ROLIM  
                Prefeito Municipal  


