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Lei n° 064/2000 Floresta do Araguaia-PA, 31 de Outubro de 2000.

CONCEDE BOLSAS DE ESTUDOS
AO ENSINO DE 3° GRAU E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a conceder bolsas de estudo a alunos
carentes de recursos financeiros, que irão cursar o nível universitário, em faculdades
particulares.

§ único - O pleiteador da bolsa, ou seu responsável, deverá comprovar ser eleitor do
município.

Artigo 2° - Será criada uma comissão, formada por dois membros do SINTEP, dois do corpo
discente e dois da Secretaria Municipal de Educação, indicados pela respectiva categoria e
homologados por decreto do Prefeito, que será responsável pela análise dos pedidos, por via
de requerimento, e selecionará os alunos para concessão das respectivas bolsas, de acordo
com a disponibilidade de recursos.

§ 1° - Os alunos deverão apresentar uma declaração da faculdade constando o período em
que o aluno está matriculado.

§ 2° - A concessão deverá ser total ou parcial, conforme a carência financeira do aluno.

§ 3° - O aluno bolsista assinará um termo contratual se responsabilizando pelo ressarcimento
das despesas com a concessão da bolsa, em até cinco anos depois de formado.

§ 4° - O valor reembolsado comporá um fundo que servirá para a manutenção do programa
no futuro.

§ 5° - A comissão criada deverá, dentro de 60 (sessenta) dias, elaborar seu Regimento
Interno.

Artigo 3° - O bolsista remeterá semestralmente uma declaração da faculdade que conterá
informações necessárias ao acompanhamento da matricula do aluno.
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§ único - Caso o aluno não obtenha a frequência e a média mínima exigida para a aprovação,
perderá a bolsa concedida e indenizará o município das despesas realizadas no período
reprovado.

Artigo 4° - Fica autorizado ao Executivo a abrir crédito especial necessário para o
cumprimento dessa Lei.

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se eventuais
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 31 de Outubro de 2000.

FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS BARBOSA
Prefeito Municipal
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