
LEI Nº 844 DE 03 DE SETEMBRO DE 2010 

“Autoriza a concessão de bolsas de estudo 
em curso pré-vestibular.”  

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprova e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo poderá conceder bolsa 
de estudos a candidatos residentes no Município no limite de até 100% (cem por 
cento) das mensalidades escolares, ficando garantido, inclusive, o material didático a 
ser custeado em até 100% pelo Município. 

Parágrafo único – O número de bolsas a serem concedidas será definido em Decreto 
pelo Executivo Municipal. 

 

Art. 2º - Serão abrangidos para os efeitos desta lei os cursos pré-vestibulares em 
instituições particulares situadas no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 

Art. 3º - Poderão receber as bolsas candidatos que estiverem cursando ou que já 
tenham concluído o 3° ano do Ensino Médio. 

 

Art. 4° - Metade do número de bolsas será destinado a candidatos carentes. 

 

Art. 5° - A concessão das bolsas de estudos será efetivada pela Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social do Município, respeitando-se os seguintes critérios: 

I – Para 50% do número de vagas – destinadas aos candidatos carentes: 

a) Critério sócio-econômico, definido em regulamento próprio; 

b)  Residência fixa no Município há pelo menos 2 anos; 

c)  Aprovação em provas de conhecimentos (nível médio). 



 

II - Para os outros 50% do número de vagas – destinadas aos candidatos não 
carentes: 

a) Residência fixa no Município há pelo menos 2 anos; 

b)  Aprovação em provas de conhecimentos (nível médio). 

 

Art. 6º - Os critérios sócio-econômicos serão definidos em Decreto do Executivo 
Municipal. 

 

Art. 7° - Para participar do Programa de concessão da bolsa de estudo, os interessados 
apresentarão requerimento junto à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, 
independentemente do pagamento de qualquer taxa. 

 

Art.8° - O requerimento a que alude o artigo 7°, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 

I – do requerente: cédula de identidade, cadastro de pessoa física, carteira de 
trabalho, título de eleitor, certificado de reservista, se homem, e comprovante de 
rendimentos atualizados; 

II – dos familiares que residem com o requerente: comprovante de rendimentos 
atualizados de todos os membros, comprovante de despesas, recibos de aluguel, 
última conta de luz, água, telefone, carnês de compras em geral, impostos e outras 
despesas que a família possa ter e declaração de renda; 

Parágrafo Único – No caso de candidato ou qualquer membro da família trabalhar 
como autônomo será apresentada declaração pessoal. 

 

Art. 9° - Todos os inscritos que se enquadrarem nos critérios sociais definidos em 
Decreto concorrerão às bolsas integrais de 100%, até o limite de vagas 
correspondente. 

 

Art. 10° – Cadastrados os interessados será aplicada prova de conhecimentos. 



 

Art. 11 – Será gerada lista de classificação decrescente, da maior nota para a menor, 
garantindo-se metade das vagas disponíveis aos candidatos que obtiveram melhores 
notas dentre os carentes.  

 

Art. 12 - Aos Candidatos que tiverem 100% de bolsa será garantido custeio de 100% do 
material didático. 

 

Art. 13 – Aos candidatos que tiverem 50% de bolsa será garantido custeio de 50% do 
material didático. 

 

Art. 14 – Não sendo preenchidas todas as vagas destinadas aos candidatos carentes, 
com bolsas de 100%, estas serão preenchidas pelos candidatos não carentes com as 
maiores notas na prova de conhecimentos, em conformidade com a lista decrescente a 
que se refere o art. 11. 

 

Art. 15 - As bolsas de estudo não serão concedidas quando o requerente: 

I – já for portador de um diploma universitário; 

II – já tiver bolsa de estudo em curso pré-vestibular concedida por outra entidade ou 
pela própria instituição que estiver matriculado; 

 

Art. 16 - A bolsa de estudo será cancelada: 

I - A pedido da Instituição em que o Aluno estudar quando o mesmo não se comportar 
adequadamente ao ambiente escolar;  

II – Se o aluno deixar de respeitar as normas da Escola;  

III – Se possuir faltas excessivas;  

IV – Se o aluno faltar com a devida dedicação aos estudos;  

Parágrafo Único – As bolsas canceladas serão repassadas para o próximo classificado 
da lista. 



 

Art. 17 - Fica autorizada a celebração de Convênio com Instituição Particular para 
viabilizar a implantação de curso pré-vestibular no Município, sendo autorizada a 
cessão de espaço físico necessário ao funcionamento. 

 

Art. 18 - Para ocorrer às despesas previstas nesta Lei serão utilizados recursos do 
orçamento vigente, conforme estimativa de impacto orçamentário em anexo. 

 

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 03 de setembro de 2010. 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 


