
LEI Nº 586/2003, de 03 de junho de 2003.

EMENTA: “Autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênios com instituições de ensino e
conceder, anualmente, bolsas de estudo em
nível universitário a estudantes carentes do
Município de Barreiras, na forma e
condições que especifica”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais,

APROVOU:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com
instituições de ensino, inclusive privadas, efetivando repasses de recursos
diretamente, ou sob forma de concessão de bolsa de estudo.

Art. 2º - Os repasses de recursos poderão ser efetivados no início, nos
meados ou no final de cada período letivo, inclusive no ano vigente.

Art. 3º - A Prefeitura do Município de Barreiras, anualmente, deverá
conceder bolsas de estudo em nível universitário, distribuídas da seguinte
forma:

I – 75% (setenta e cinco por cento) para os alunos que foram
beneficiados no ano anterior, dando prioridade para os servidores
públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo;

II – 20% (vinte por cento) para os alunos novatos;

III – 5% (cinco por cento) para alunos deficientes físicos.

Art. 4º - Para efeito de seleção e critério de desempate dos alunos
inscritos serão utilizados os seguintes itens:

I. Alunos veteranos:
a) Melhor aproveitamento escolar no ano anterior;



b) O aluno mais velho terá preferência sobre o aluno mais novo;
c) Menor renda familiar.

II. Alunos novatos:
a) Maior tempo de estudo em escola pública;
b) Melhor nota no ENEM;
c) Menor renda familiar.

III. Para os alunos deficientes físicos vigorarão os mesmos critérios de
desempate contidos nas alíneas I e II.

Art. 5º - Serão beneficiados por esta Lei os alunos que preencherem os
seguintes requisitos:

I. Ter sido aprovado em concurso vestibular para faculdade e não tenha
condições de arcar com os custos da mensalidade;

II. Comprovar que residem em Barreiras há mais de cinco (05) anos;

III. Possuir renda familiar que não ultrapasse a cinco (05) salários mínimos
vigentes à época de sua concessão.

Art. 6º - A comprovação da renda familiar deverá ser feita através de um dos
seguintes documentos:

I. Declaração de Imposto de Renda;

II. Carteira profissional atualizada, de todos os membros da família;

III. Declaração assinada por duas (02) testemunhas que comprove a renda.

Art. 7º - Os alunos que cumprirem as exigências estabelecidas nos artigos
anteriores deverão inscrever-se na primeira quinzena de janeiro de cada ano,
na Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º - Se o resultado da aprovação no vestibular for divulgado após o período
de inscrição, o aluno deverá inscrever-se até cinco (05) dias após a
publicação do referido resultado.



Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 2003.

HERONILDO RODRIGUES DE SOUSA
Presidente

EURICO QUEIROZ FILHO
1º Secretário

ANTÔNIO LUIZ CHAVES
2º Secretário

ANEXO – ÚNICO

Denominação do Cargo Símbolo Quantidade Vencimento
Assessor Especial N H 2 11 2.200,00
Comandante N H 3 1 1.320,00
Subcomandante N H 4 1 880,00
Inspetor de Guarda N H 5 4 660,00


