
LEI N° 2.176/2004, de 10 de março de 2004 
 

“Dispõe sobre as mensalidades escolares e a renegociação de 

débitos junto à FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

GOIATUBA e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL  DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e 

eu, Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte lei. 

 

Art. 1° - Por força da presente lei, o Chefe do Executivo Municipal, autoriza, o 

Presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba a Renegociar as 

dívidas dos Estudantes da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de 

Goiatuba – FAFICH, oriundas das mensalidades escolares, até 

Dezembro/2003. 

 

§ 1° - As dívidas enquadradas no Caput, poderão ser renegociadas da seguinte 

forma: 

I – Liquidação integral do débito atualizado, com pagamento à vista, com 

desconto de 50% (cinqüenta por cento), para dívidas vencidas até o dia trinta 

de junho de 2003 (30/06/03) e desconto de 30% (trinta por cento) para as 

demais, vencidas até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e três 

(31/12/2003). 

II – Pagamento à vista de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

débito e parcelamento do saldo remanescente, pelo total de meses para a 

conclusão do curso pelo aluno inadimplente, desde que, cada parcela não seja 

inferior a 30% (trinta por cento) da mensalidade vigente na data da 

renegociação. 

III – No caso do número anterior, se a divisão e dissolução do 75% (setenta e 

cinco por cento) remanescente resultar parcelas inferiores a 30% (trinta por 

cento) da mensalidade vigente na data da renegociação o valor das prestações 

será nesse limite 30% (trinta por cento), pagos juntamente com as 

mensalidades vincendas, imediatamente após a renegociação, até a liquidação 

total do débito.    

 

§ 2° - A renegociação do débito se dará, através da assinatura do TERMO DE 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. 

 

Art. 2° - Fica o Presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba 

autorizado a conceder abatimento, em decorrência de pontualidade das 

mensalidades escolares, exceto matrícula, aos Estudantes da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba – FAFICH, a partir de 

março/2004. 



 

§ Único - O Estudante terá direito ao abatimento em suas mensalidades 

escolares nos termos abaixo: 

 

I – 5% (cinco por cento) para pagamento da mensalidade até 15 (quinze) dias 

antes do vencimento; 

II – 3% (três por cento) para pagamento da mensalidade até 10 (dez) dias antes 

do vencimento; 

III – 2% (dois por cento) para pagamento da mensalidade até 05 (cinco) dias 

antes do vencimento. 

 

Art. 3° - O inadimplente só poderá gozar do benefício de uma nova 

negociação de débitos se houver quitado a negociação anterior. 

 

Art. 4° - Fica expressamente proibida a renegociação de débitos escolares 

através de cheques pré-datados, notas promissórias ou similares, ficando 

permitido somente através de boleta bancária.. 

 

Art. 5° - Os alunos que já concluíram seus cursos de graduação, só poderão ter 

seus débitos renegociados em no máximo 06 (seis) parcelas,  sendo que, do 

saldo devedor, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser pago no ato da 

negociação. 

  

Art. 6° - Os critérios estabelecidos nesta Lei não poderão ser aplicados aos 

alunos inadimplentes dos cursos ministrados através de Convênios entre a 

FESG/FAFICH e outras Instituições de Ensino Superior. 

 

§ Único - A negociação de que trata o caput deste artigo não obriga a FAFICH 

a liberar Certificados de Conclusão de Cursos, Certidões e afins até que o 

inadimplente quite todo o débito negociado. 

 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos dez dias do mês de março de dois mil e quatro (10/03/2004). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 


