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LEI Nº 188/2006                                                    DE 21 DE FEVEREIRO DE 2006 
 

“Dispõe sobre alteração da Lei nº 141/2005, de 
04 de abril de 2005, que ‘Dispõe sobre 
autorização para o Chefe do Poder Executivo 

conceder bolsa de estudos aos universitários 
matriculados na Faculdade Integrada de 

Cassilândia – FIC, na Universidade Estadual 
de Goiás, Unidade Quirinópolis e no Instituto 
de Ensino Superior de Rio Verde, firmar 

convênios e dá outras providências”. 
 
  A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

decreta, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º. Os artigos 2º e 3º da Lei nº 141/2005, passam a vigorar 

com as seguintes redações: 

 
 “Art. 2º. O valor da bolsa de estudos a ser concedida será de 
R$ 90,00 (noventa reais) mensal, independente do curso que 

freqüentar, aos universitários que comprovarem: 
 

 a) – estarem devidamente matriculados em um dos cursos 
oferecidos pelas instituições de ensino; 
 

 b) – ser o curso oferecido mediante contraprestação 
financeira, com valor igual ou superior ao estabelecido para a 

bolsa; 
 
 c) – não receber qualquer outra bolsa de estudos para o curso 

que declarar junto ao Município; 
 

 d) – ser residente no Município de Lagoa Santa por período 
superior a 01 (um) ano, exceto os universitários da Universidade 
Estadual de Goiás, Unidade de Quirinópolis, por serem específico 

na área da educação e de servidores efetivos do município; 
  

 e) – comprovar renda per capita de até R$ 200,00 (Duzentos 
reais); 
 

 f) – não possuir patrimônio incompatível com a situação de 
necessitado, segundo critério a ser adotado pelo Conselho 

Municipal da Educação. 
 
 Parágrafo único. No caso da alínea e, em não sendo 

preenchidas as vagas, acrescentará sucessivamente o valor de R$ 
10,00 (Dez reais) na quantia mínima de renda per capita, até 

preencher as vagas disponíveis. 
 
 Art. 3º. O estudante universitário para pleitear o benefício da 

bolsa de estudos deverá apresentar requerimento junto ao 
Conselho Municipal de Educação, o qual promoverá a avaliação e 
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verificação definida no artigo 3º-A, devendo o requerimento 
demonstrar os requisitos expressos no artigo anterior. 

 
 § 1º. As concessões das bolsas estão limitadas ao máximo de 
25 (vinte e cinco), em instituição de ensino superior ou técnico, 

devidamente autorizada pelo Ministério da Educação, e à 
assinatura de convênios com as instituições de ensino, 

viabilizando o repasse ou pagamento da quantia atribuída à bolsa. 
 
 § 2º. No deferimento das bolsas, será observado o critério 

renda per capita, devendo a classificação ser efetuada de forma a 
beneficiar os estudantes de famílias com maior necessidade. 

 
 § 3º. Será mantida junto ao Conselho Municipal de Educação, 
uma lista de acordo com a classificação definida na forma do 

parágrafo anterior, para futura concessão deste benefício, seja 
pelo aumento de vagas ou pela desistência de algum beneficiário. 

 
 § 4º. O requerimento de concessão da bolsa de estudos 
deverá estar acompanhado de: 

 
 a) – cópia autenticada dos documentos pessoais do 

requerente; 
 
 b) – cópia autenticada do título de eleitor e do comprovante de 

regularidade junto à Justiça Eleitoral; 
 

 c) - cópia autenticada da certidão de casamento ou de 
nascimento ou RG; 
 

 d) – cópia autenticada do alistamento militar ou certificado de 
reservista se for do sexo masculino; 

 
 e) – cópia do comprovante de endereço; 
 

 f) – comprovante de matrícula na instituição de ensino; 
  

 g) – declaração de rendimentos do requerente e dos familiares 
que residem com este, para formação da renda da unidade 
familiar; 

  
 f) – declaração constando a relação dos familiares que são 

custeados pela renda da unidade familiar.  
 
 § 5º. Considera, para fins dessa Lei, unidade familiar, o 

conjunto de pessoas de uma mesma família que dependem de uma 
mesma renda, sendo esta auferida pela soma dos rendimentos dos 

membros da família.” 
 

  Art. 2º. A Lei nº 141/2005, passa a vigorar acrescida do seguinte 

artigo: 
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 “Art. 3-A. Recebendo o Conselho Municipal de Educação, 
requerimento do interessado, compete a este, verificar e avaliar os 

requisitos exigidos nesta Lei, promovendo entrevistas e 
diligências que entenderem adequadas. 
 

 § 1º. O Conselho, se entender necessário, poderá exigir do 
candidato à bolsa, a apresentação de outros documentos além dos 

definidos nesta Lei. 
 
 § 2º. O Conselho fiscalizará o aproveitamento escolar e 

assiduidade dos alunos ao curso.” 
 

  Art. 3º. As disposições alteradas e acrescentadas por esta Lei, 
valerão somente para os estudantes que ingressarem nas Instituições de 
Ensino a partir do ano de 2006, respeitadas as vagas remanescentes. 

 
  Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2006.  
 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal  


