
LEI MUNICIPAL Nº 2122
Dispõe sobre a concessπo de bolsas de estudo, 
estabelece normas para sua distribuiçπo e 
da outras providências.

JOSÉ DOMINGOS PIVA, PRESIDENTE DA C┬MARA DE VEREADORES EM 
EXERCÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - A partir de 1968, anualmente, o Município por in-
termédio dos Poderes Executivos e Legislativo e com a supervisπo 
do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇ├O (CME), cem (100) bolsas de es-
tudos,  para  estudantes  pobres,  residentes  no  Município,  para 
cursos  secundários  e  superiores,  em  Colégios  sediados  no 
Município de Carazinho.

Art. 2º - Anualmente, a partir de 1968, deverá constar a 
verba específica no Orçamento do Município, para o disposto no 
artigo anterior.

Art. 3º - Caberá ao Executivo, para distribuiçπo, quarenta 
e oito (48) bolsas, e, ao Legislativo, as restantes cinqüenta e 
duas (52), sendo de quatro (4) para cada Vereador em exercício.

Art. 4º - Para candidatar-se à bolsa, deverá o interessado 
apresentar na Secretaria da Prefeitura Municipal, os seguintes 
documentos:

a) - requerimento dirigido ao Conselho Municipal de Educa-
çπo;

b)  - certidπo de nascimento (ou prova de identidade);
c) - atestado de pobreza, passado por autoridade policial, 

em nome do pai, quando menor de 21 anos, ou em seu nome, quando 
maior;

d)  - atestado de conclusπo do curso primário ou do ano 
imediatamente anterior, com as respectivas notas, desde que nπo 
sejam inferiores a cinco (5).

Art. 5º - tratando-se de renovaçπo de bolsas, desde que o 
candidato prove ter obtido nota igual ou superior a seis (6), o 
mesmo  será  inscrito  automaticamente,  sem  necessidade  de  nota 
inscriçπo.

Art. 6º - Os alunos que, ao vigorar a presente Lei, estive-
rem auferindo vantagens de meia bolsa de estudos, será concedida 
somente metade do valor da bolsa até o final do curso, ficando 
desta  data  em  diante  cancelada  a  concessπo  de  meia  bolsa  de 
estudos.

Art. 7º - Concedida a bolsa, a Municipalidade fornecerá um 
certificado, após haver sido verificada a documentaçπo, com o 
qual o estudante fará junto ao respectivo Colégio.

§  único  -  O  valor  de  cada  bolsa  será  sempre  pago 
diretamente  ao  estabelecimento  de  Ensino,  em  prestaçπo 
semestrais, sendo a primeira em junho e a segunda após 15 de 
novembro de cada ano.

Art. 8º - Nπo poderá ser concedida, no mesmo ano, mais de 
uma bolsa de estudo a membros de mesma família, nem sua divisπo, 
como anteriormente vinha sendo feito.

§ único - Nenhuma bolsa de estudo, após concedido o respec-
tivo  certificado,  poderá  ser  cassada,  salvo  quando  for 
comprovado possuir o requerimento ou seus progenitores, meios 
financeiros suficientes para o custeio de seus estudos.

Art.  9º  -  Os  casos  omissos  na  presente  Lei,  serπo 

1



resolvidos pelo Conselho Municipal de Educaçπo, que selecionará 
os candidatos as bolsas que forem distribuídas pelo Executivo e 
fará a verificaçπo da documentaçπo das bolsas autorizadas pelos 
Srs.  Vereadores,  podendo  fixar  prazo  para  encerramento  das 
inscrições.

Art. 10º - Ficam revogadas as disposições constantes das 
Leis nº 31, de 13 de julho de 1961 do Legislativo Municipal e nº 
1732  de  9  de  novembro  de  1964  do  Executivo  Municipal, 
respectivamente.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de ja-
neiro de 1968, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 05 DE MARÇO DA 1968.

a)JOSÉ DOMINGOS PIVA 
Prefeito em Exercício
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