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AUTOGRAFO DE LEI N° 02/2018
PROJETO DE LEI N°

02/2018

Autoriza o Eÿecutivo Municipal a coneessao de Auxilio
Financeiro a estudantes do Municipio e da outras providencias

A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA SP

DECRETA
Artigo 1°)
Pica o Poder Executive autorizado a conceder,
durante o ano letivo de 20 IS, auxilio financeiro no valor de R$ 100,00 |CEM
REAIS) mensais aos estudantes de cursos superiores e tecnicos, residences e
domiciliados neste municipio, devidamente matriculados cm estabelecimentos

de ensino da regiao.
Faragrafo Unico: Todo beneficio concedido tera incidencia
somente sobre as mensalidades dos meses de marÿo a dezembro de 2018, vez
que as mensalidades dos meses de janeiro e fevereiro serao integrals.

a obtenÿao do beneficio de que trata o
artigo anterior devera a interessado requerer o auxilio, por escrito, juntando
comprovante de matricula e de rcsidencia, alem dos documentos pessoais.
Artigo 2°) - Para

Paragrafo Unico

-O

acompanhado dos documentos devera ser
protocoiado junto a Prefeitura sendo dirigido ao Chefe do Poder Executivo
Municipsi.
requerimento

Artigo 3° - O aluno reprovado ou desistente, perdera o
direito ao auxilio financeiro no ano seguinte c a inda tera que devolver aos

cofres publico o valor recebido.

-

concessao do auxilio fica condicionada a
existencia de disponibilidade de recursos financeiros e or<;amentarios,
Artigo 4°

A

V
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Paragrafo Umco - Mesmo apos a concessao podera o
mumcipio vir a suspende-la na hipotese de insuficiencia de recursos

finance iros.
Artigo 5°)- Somente tera direito ao auxilio o

estudante que

nao possua curso superior,
Artigo 6°) Para reccbimcnto au auxilio fLuuiccLu menstd, us
estudantes devera apresentar junto a Tesouraria ou setor encarregado dos
pagamentos copia da mensalidade dcvidamente quitada ate o dia 15 de cada

mes.
Artigo 7°)- As despesas decorrentes com a execuÿao desta
Lei correrao por conta das dotaÿdes proprias consignadas no orcamento
vigente,

suplementadas sc necessario.

Artigo 8°)- Esta Lei entrara em vigor
publicacao, com efeitos a partir do dia 01 de maco de 2018
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