
LEI MUNICIPAL Nº 4.810
Regulamenta a concessπo de auxílio financeiro à

estudantes.
IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE 

(CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a se~ Lei:
Art 1º - O auxílio financeiro a estudantes consignado na 

Lei  Orçamentária  de  cada  exercício,  será  concedido 
exclusivamente  a  alunos  matriculados  em  cursos 
profissionalizantes de instituições de ensino privadas, mediante 
requerimento  do  interessado  à  Secretaria  de  Município  de 
Educaçπo,  que  ficara  encarregada  de  avaliar  a  procedência  do 
pedido.

§ único - Fica estabelecida Comissπo Especial integrada por 
um representante do Poder Executivo, um representante do Círculo 
de Pais e Mestres da Instituiçπo de Ensino e um representante da 
UCE, que ficará encarregada de examinar os processos e emitir 
parecer sobre a concessπo ou nπo do beneficio requerido.

Art. 2º - A Comissπo Especial criada pela Secretaria de Mu-
nicípio da Educaçπo de que trata o Parágrafo único do Art. 1º 
desta Lei fará sindicância para apurar a carência financeira do 
requerente, condiçπo essencial para a concessπo do auxílio.

Art. 3º - O auxílio de que trata esta Lei nπo excederá a 
cinqüenta  por  cento  do  valor  da  mensalidade  fixada  pela 
instituiçπo de ensino onde estiver matriculado o beneficiado, e, 
será pago mensalmente, diretamente à mesma.

Art 4º - A nπo aprovaçπo do aluno em todas as disciplinas 
ao  final  do  ano  letivo,  constitui-se  em  motivo  da  imediata 
suspensπo do auxílio para o ano seguinte.

§ único - Para a concessπo de novo auxílio, deverá ser ob-
servada carência mínima de um ano.

Art 5º - A instituiçπo de ensino deverá remeter, mensalmen-
te, durante o ano letivo, até o quinto dia útil de cada mês, re-
latório da freqüência do aluno integrado ao benefício.

§  único  -  Constitui  motivo  para  suspensπo  do  auxílio  a 
baixa  assiduidade  do  aluno,  mediante  avaliaçπo  periódica  a 
critério da Comissπo Especial.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
çπo.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 14 DE JUNHO DE 1995.

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)ROBERTO ALBINO SEHN
Sec.Mun.Administraçπo

1


