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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 7.627, DE 25 DE JUNHO DE 2014.

Inclui meta nas Leis noS 7.681
PPA/2014/2017 e 7.700 - LDO/2014 e
autoriza abertura de Crédito Especial no
Orçamento de 2014.

•
o VICE-PREFEITO NO EXERCíCIO DO CARGO DE PREFEITO DO MUNIClplO

DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica incluída no Anexo de Programas, Metas e Objetivo das Leis n0
5

7.681 -
PPA 2014/2017, 7.700 - LDO/2014 e 7.723 - LON2014, no órgão, unidade, função, sub-função e
programa orçamentários, com a classificação e especificação, descritas nesta Lei, as ações e
metas abaixo descritas, que se encontram detalhadas em anexo:

aI Orgão: 07 - Secretaria da Educação e Cultura; Unidade: 20 - Departamento de
Educação; Função: 12 - Educação; Sub-função: 364 - Ensino Superior: Programa : xxxx -
Educação Superior; Ação: xxxx - Programa Passe Livre Estudantil; Meta: Auxiliar aos alunos de
baixa renda que freqüentam o ensino superior em localidade diversa do municipio de Carazinho, o
acesso ao transporte intermunicipal em regime de colaboração com os entes federados; Valor R$
93.000,00; Recurso: Próprios/Convênios.

250,00
92,500,00

250,00

07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.20 - Departamento de Educação

07,20.12.364 - Ensino Superior
07.20.12.364.xxxx - Educação superior

07.20.12,364.xxxx.xxxx - Programa Passe Livre Estudantil
xxxxl3.3.3.3.0.93.00.00,00.00 -Indenizações e Restituições (Recurso 1044) R$
xxxx/3.3.3,9.0.18.00.00,00.00 - Aux. Financeiro a Estudantes (Recurso 1044) R$
xxxx/3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 - Outros Servo de Terceiros - pJ (Recurso 1044 k .R$

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Especial no Orçamento
do corrente exercício, no valor de 93.000,00 (Noventa e três mil reais), com a seguinte
classificação:

Art. 3° Servirá de cobertura para o Crédito Especial, autorizado pelo artigo anterior,
o superávit financeiro do Recurso Uvre.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 25 de junho de 2014.

ÉLBIO BALCEMÃO ESTEVE
Prefeito em exercício

Registre~se e publique-se no Painel de

PUblicaçõe,,";t~itura

CEciLIA BERcroJ,l R. DOS SANTOS
Secretária da Administração
DSIDDV
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ANEXO I
Incluslo no Anexo de Programas, Metas e Objetivos

PPA20I4120I7 -LDO 2014

•

•

PROGRAMA EDUCA o SUPERIOR

OBJETIVO
Facilitar o llCCSSO e perm~=;~ educando com a implementação de ações
suplementares ao ensino em cola o com os entes federados.
Auxiliar aos ahmos de baixa renda que frequentam o ensino superior em localidade

METAS diversa.:~:uniCiPiO de Carazinho, o acesso ao transporte intermunicipal em regime de
colabora o com os entes federados.
Subsidiar, mesmo que parcialmente, estudantes de baixa renda matriculados em

INICIATIVAS instituições regulares de ensino superior, no transporte intermunicipal que compreenda a
sede de seu domicilio e instituir!ão de ensino.

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
Embora a grande oferta de cursos de ensino superior no municipio de Carazinho, há

PROBLEMA
inúmeros cursos que são ofertados apenas em localidades diversas, principalmente em
Passo Fundo. A dificuldade no acesso e pennanência muitas vezes impede o ingresso do
estudante de baixa renda ao ensino s'...,...;or.

FINALIDADE Executar os recursos transferidos através da Lei Estadual nO 14.307/2013.

PUBLICO -ALVO
Estudantes de baixa renda que utilizam transporte intermunicipal em deslocamento à
instituição de ensino.

JUSTIFICATIVA
A execução do programa facilitará o acesso e permanência do educando do ensino
suoenor. nromovendo um acréscimo no nível educacional da nonuIacll.o.

DETALHAMENTO DAA O
A O .PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL

DETALHAMENTO DA Repassar recursos aos estudantes que freqüentam ensino superior em instituições de
IMPLEMENTArÃO outrGSmunicfmos nara custeio do ~!ml'Irte. intermunicinal.

BASE LEGAL Lei Estadual nO14.307 de 25 de setembro de 2013.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UNIDADE 2014 2015 2016 2017

DE MEDIDA
Aluno Atendido Unidade 150 165 180 200
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