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"Dispõe sobre concessão de Bolsa de Estudos 

pela Administração Municipall  aos estudantes universitários e de 

cursos técnicos e dá outras providencias". 

CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito * 

do Município de Nova Canaa Paulista, Estado 

de São Paulo, usando das atribuições legais 

etc., 

PA7i SABER- que a Câmara Muni  cipal de Nova Ca 

naã Paulista, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promul 

ga a seguinte Lei: 

Artigo 12) - Fica a Administração POolica * 

Municipal, autorizada dentro de seus Programa de Incentivo e Desen 

volvimento do Ensino, proceder a concessão de Bolsa de Estudos aos 

Estudantes Universitários e de CurLns Técnicos, na proporção de * 

ate 100% (cem por cento), sobre o valor da mensalidade cobrada por 

Faculdades e Colégios Técnicos particulares. 

Artigo 2Q) - A concessão de Bolsa de Estu,-- 

dos fica condicionada à existência e disponibilidade de Recursos * 

Financeiros e Orçamentários e fa•-se-á a requerimento do interes-

sado, mediante comprovante de matricula em estabelecimento de Ensl 

no superior e técnico. 

Artigo 3Q) - Para o deferimento do pedido * 

de pagamento de Bolsa de Estudos, bem como o percentual a ser fi-7  

xado, será levado em considera4o principalmente a baixa renda fa-

miliar do aluno, a ser comprovada mediante atestado de avaliação * 

emitido pela TComissão Municipal de Educação, instituída por Decre-

to do Executivb. 

Artigo 42) - Fica o Executivo Municipal au-

torizado a abrir em sua contadoria, Credito Adicional Especial no 

valor de ate Cr$ 390.000.000,00 (Trezentos e noventa milhas de cru 

zeiros), visando atender o programa instituído por esta Irei. 
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Parágrafo talco: O Credito de que trata es-

te artigo será aberto por ato do Poder Executivo, com recursos * 

provenientes do excesso de arrecadação a verificar-se no corrente* 

exercício financeiro, conforme preceitua o Artigo 43, § 12, inciso 

II, da Lei 4.3a0/640 

Artigo 52) - Esta Lei entrará em vigor na * 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista 

08 de Abril de 1993. 

a.4 Ç, 111 a, 
Carlos Aparecido Martines Alves 

Prefeito Municipal 

Registrado no livro próprio. AfixadO no lugar de costume. Determi-

nada a publicação na imprensa local. 
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