
 LEI Nº 861 DE 21 DE JANEIRO DE 2011 

“Autoriza concessão de bolsas de estudo em cursos 

do SENAI e dá outras providências”. 

 

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 50% (cinqüenta por cento) das 

mensalidades escolares em todos os cursos oferecido pelo SENAI em São Gonçalo do Rio 

Abaixo. 

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 todos os cursos técnicos ou não 

ministrados pelo SENAI no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 

Art. 3º - Poderão receber as bolsas os candidatos que: 

I - Não estejam recebendo bolsa de estudos de outra instituição; 

II – Tenham sido aprovados no Processo Seletivo do SENAI, salvo quando a demanda 

for menor que a oferta, onde as vagas remanescentes serão ofertadas para a 

comunidade e preenchidas por ordem de chegada; 

III - Residirem no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 

Art. 4° – O aluno perderá a bolsa de estudos nos seguintes casos: 

I – Não obter aprovação em todas as matérias por ele cursadas;  

II – Não obter freqüência mínima de 75% no semestre letivo;  

III – For Advertido por escrito pela Escola em caso de faltas contra o regimento interno da 

Escola; 

IV – interromper o curso temporária ou definitivamente. 

Art. 5° - Fica autorizada a celebração de Convênio com o SENAI para viabilizar a concessão 

das bolsas. 



 

Art. 6° - Para ocorrer às despesas previstas nesta Lei serão utilizados recursos do orçamento 

vigente, conforme estimativa de impacto orçamentário em anexo. 

 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 21 de janeiro de 2011. 

 

 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 


