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Lei n. 1.35004 - de 08 de março de 1994  

"Concede bolsas-de-estudo do Programa PrO-Estudar 

para o ano de 1994, e de; outras providencias" 

A  Camara  Municipal de Coiatuba, stado de Gois, 

APROVOU e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

Artigo 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder 

bolsas-de-estudo para os alunos da Faculdade de Filo-

sofia a Cigncias Humanas de Goiatuba em nUmero de  at;  

no m;ximo 55 (cinquenta e cinco) bolsas. 

Artigo 20 - 0 valor de cada bolsa  sari;  de CrS 42.000,00 (quarenta 

e dois mil cruzeiros reais). 

Paralgrafo 19  - 0 valor de cada bolsa  set.;  reajustado' 

mensalmente de acordo com o índice de crescimento da 

Receita Municipal comparando-se a receita do  rues  ime- 

diatamente anterior, ao  ms  de referencia, com a do  

man  que antecede aquele; 

Par‘qrafo 29  - Se o índice do aumento da receita supe 

rar o da inflaggo oficial em cruzeiros reais, prevale 

cera este Ultimo. 

Artigo 39) - A Comisso Tríplice, prevista no artigo 374, i5 20, 

Lei Organica do Município, analisando caso a caso po 

der; atribuir a cada aluno, de acordo com a possibili  

dads  financeira deste percentual sobre ci valor de ca-

da bolsa-de-estudo. 

Par;grafo (mico  - As bolsas sergo concedidas obedecen 

do as seguintes distribuigges: 

A) 18 (dezoito) bolsas para o curso de Administraggol 

de Empresas, subdivididas em 36 (trinta e seis)mei 

as bolsas, correspondendo cada meia bolsa a 50"1, ' 

(cinquenta por canto) do valor da bolsa integral. 

B) 37 (trinta e  sets)  bolsas para o curso de Pedago-' 

gia subdivididas em 23 (vinte e trgs) bolsas  into- 
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grais e 26 (vinte e oito) meias bolsas, corresponden-

do cada meia bolsa a 50', (cinquenta por canto) do va-

lor da bolsa integral. 

Artigo 40) - A Comissgo Tríplice mencionada no Artigo 3Q desta Lei 

elaborara, relacZo nominal dos alunos beneficiados obe 

decendo o disposto das letras Ao  By  do parSgrafo uni-

co  do mesmo artigo. 

• 
Parelgrafo dnico - A liberaçao da verba, ficara condi-' 

cionado a confecçZo da mencionada relageio nominal pela 

Comisso Tríplice: 

Mensalmente, ser; feita reviso na lista, sendo 

clufdo dele o aluno que no comprovar frequencia 

nima que tenha desistido ou concluído o curso.  

Artigo 59) - e vedado, ao estabelecimento de ensino, cobrar do alu- 

no qualquer quantia, a título de complementagao, que 

somada ao valor de sua bolsa-de-estudo supere o valor 

da mensalidade. 

Artigo 6Q) - Revoga-se as disoosigedes legais em contrario. 

Artigo 70 - Esta Lei entrara em vigor, na data de sua publicagZo • 

com efeitos retroativos a 1Q de Janeiro de 1994, 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de 

aos (04) quatro de março do ano de hum mil, novecentos noven 

ta e quatro (1994). 
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