
LEI Nº 2.438/07 – de 10 de abril de 2007 

 

“Autoriza a concessão de meias-bolsas escolares aos estudantes da 

FAFICH e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu 

PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder 90 (noventa) meias-bolsas 

correspondentes à metade do valor da mensalidade paga pelo aluno, aos estudantes 

universitários regularmente matriculados na FAFICH - Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas de Goiatuba. 

 

 Parágrafo único - Ficam mantidas as meias-bolsas concedidas aos beneficiários 

contemplados pela Lei Municipal nº 2.352/06, de 06 de março de 2006, que ainda não 

concluíram o curso, desde que, para sua manutenção, sejam previamente submetidas à 

apreciação da Comissão Tríplice de que trata o artigo 2º e nos mesmos termos ali 

descritos. 

 

Art. 2º - Caberá a Comissão Tríplice prevista no § 2º do artigo 174 da Lei Orgânica do 

Município receber os requerimentos, analisar caso a caso e selecionar os alunos para 

concessão do benefício. 

 

 § 1º - Os estudantes universitários deverão apresentar declaração da Faculdade 

constando o período em que se encontram matriculados. 

 

 § 2º - O número de alunos beneficiados, não será necessariamente correspondente ao 

número total de meias-bolsas oferecidas, podendo ser menor que este. 

 

 § 3º - Os percentuais serão de 25%, 50%, 75% e 100% do valor da meia-bolsa. 

  

               § 4º - A somatória dos percentuais, dividida por 100, não poderá ultrapassar o número 

de meias-bolsas de estudos concedidas pelo Poder Executivo. 

 

 § 5º - Caso a somatória dos percentuais, dividida por 100, seja inferior ao número de 

meias-bolsas de estudo concedidas, pagar-se-á tão somente o valor correspondente ao 

número alcançado. 

 

Art. 3º - A unidade de ensino deverá fornecer semestralmente a vida curricular do aluno 

beneficiado, mediante solicitação do mesmo e isento de quaisquer taxas. 

 

 Parágrafo Único – Caso o aluno não obtenha a freqüência e a média mínima 

exigidas para a sua aprovação, perderá a meia-bolsa obtida. 

 



Art. 4º - O estabelecimento de ensino obrigar-se-á a comunicar à Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, as variações do 

valor da mensalidade. 

 

Art. 5º - Obriga-se o estabelecimento de ensino a enviar à Comissão Tríplice, lista nominal dos 

beneficiados para homologação. 

 

 Parágrafo Único - Compete à direção da unidade de ensino comunicar mensalmente 

à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, qualquer alteração na lista 

nominal, somente permitindo-se substituição de algum dos beneficiados após ouvir a 

Comissão Tríplice. 

 

Art. 6º - É vedado ao estabelecimento de ensino cobrar do aluno qualquer quantia, a título de 

complementação, que somada à bolsa concedida supere o valor da mensalidade. 

 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 1º 

de abril de 2007. 

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos treze 

dias do mês de abril do ano de dois mil e sete (13/04/2007). 

 

 

 

 

 
Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 


