
LEI Nº 814, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 

 Autoriza celebração de Contratos, visando 
a formação e capacitação de docentes para 
atuar nas escolas municipais. 

O Prefeito Municipal.  
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar contratos com as Universidades 

legalmente autorizadas e reconhecidas pelo MEC, objetivando a continuação do Programa de Apoio a 
estudantes matriculados em cursos de graduação em Universidades, visando a formação e capacitação 
de docentes, para atuar nas escolas municipais. 

Art. 2º O Município custeará 60% (sessenta por cento) do valor das mensalidades do professores 
matriculados. 

Parágrafo único. O professor beneficiado que reprovar perderá o direto do benefício naqueles 
créditos das disciplinas reprovadas. 

Art. 3º O professor beneficiado deverá concluir o curso no qual foi aprovado e atuar no 
Município, por no mínimo 05 (cinco) anos após sua formatura, caso contrário deverá ressarcir o 
Município dos valores custeados. 

§ 1º Caso não permaneça pelo prazo estabelecido no caput, deverá ressarcir o Município, 
proporcionalmente, em razão do benefício recebido. 

§ 2º O ressarcimento aos cofres municipais será sempre proporcional ao benefício recebido, 
aplicando-se a correção pelo índice oficial. 

§ 3º O ressarcimento poderá ser efetuado em tantas parcelas quantas foi o benefício. 
Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Leis Municipais nº 

639, de 23 de março de 2005 e nº 788, de 25 de julho 2007, excetuando-se os atos praticados, com 
base nestas Leis até o final do ano de 2007. 

  
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 29 de 

Novembro de 2007. 
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