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LEI NQ 100/95

De 22 de Fevereiro de 1995.
"Dispõe sobre concessão de Bolsa de Estudos'
pela Administração Municipal, a estudantes universitários e de cuix
sos técnicos e dá outras provid.
encias".
CARLOS APAREgg0 MARTINES ALVES, Prefeito *
do Município de Nova Canaã Paulista, Estado
de São Paulo, usando das atribuições legais
etc.,
que a Câmara Municipal de Nova Ca
naã Paulista, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promul
FAZ SABER,

ga a seguinte Lei:
Artigo 12) — Fica a Administração Pública
Municipal autorizada, dentro de seu Programa de Incentivo e Desen,
volvi:mento do Ensino, efetuar a concessão de Bolsa de Estudos a es
tudantes universitários e de cursos 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 Bolsas de Estudo
fica condicionada à existência e disponibilidade de recursos finar
ceiros e orçamentários e far-se-á a requerimento do interessado,
mediante comprovante de matricula em estabelecimento de ensino superior e técnico.
Artigo 32) — Para o deferimento do pedido de
pagamento de Bolsas de Estudos, bem como o percentual a ser fixado
será levado em consideração principalmente a baixa renda familiar'
do aluno, a ser comprovada mediante atestado de avaliação emitido'
pela Comissão Municipal de Educação, instituída por Decreto do Exe
cutivo.
Artigo 42) - As despesas decorrentes com a
execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento em vigor, suplementados se necessário.
Artigo 52) — Esta Lei en+l-n,
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—Fls. 2-ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Nova Canas Paulista
22 de Fevereiro de 1995.
)14-01,
J5
Carlos Aparecido Martines Alves
Prefeito Municipal
Reistrada no livro 1:,(Sprio. Afixada no lugar de costume. Determinru a publicação na imprensa local.
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