
LEI N° 639, DE 23 DE MARÇO DE 2005. 
 

 Autoriza a celebração de contrato. 
 
O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar contrato com a Fundação de 

Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado – FIDENE, objetivando a 
continuação do Programa de Apoio a estudantes matriculados em cursos de graduação da 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI, visando a formação 
e capacitação de docentes para atuar nas escolas municipais. 

Parágrafo único. A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2005, podendo ter sua 
duração prorrogada até limite máximo de trinta e seis meses. 

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

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

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

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

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

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

orçamentárias próprias. 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
           
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 23 de 

Março de 2005. 
 
 
 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 
 

JAMIR ROGÉRIO BEAZI 
Secretário Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo 
 
 
 


