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LEI Nº 1.014/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Que concede apoio financeiro a estudantes e dá outras providências).

SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO, Prefeito Municipal
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal
promulga

de Pontalinda

de Pontalinda.

aprovou,

sanciona e

a seguinte Lei:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder apOIO
financeiro a estudantes, que comprovadamente
residam neste município, desde que
atendam as seguintes condições:
I - ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos, calculados
pelo valor vigente à data do benefício;
11- ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola privada
com bolsa integral;
Il l - esteja frequentando o curso a qual esteja matriculado;
IV - não tenha concluído nenhum curso de nível superior;
V - não tenha se tornado inadimplente na Universidade na parte dos
valores que lhe caiba pagar;
VI - ter rendimento satisfatório ao longo do ano letivo;
VII - comparecer de forma presencial a no mínimo 75% das aulas
ministradas em cada bimestre, salvo situação devidamente justificada e aceita pela
comissão dos bolsistas;
VIII - possuir residência no município de Pontalinda, com no mínimo 02
anos de município;
IX - não ser beneficiário do PROUNI, FIES, SISU, ESCOLA DA FAMÍLIA,
ou outros programas governamentais assemelhados, destinados a subsidiar o valor da
mensalidade da Universidade, seja de forma integral ou parcial;

Parágrafo 1º - O valor do benefício de que trata o artigo 1º desta lei, será
concedido aos estudantes
que se encontrem devidamente
matriculados
junto às
Instituições Educacionais
de ENSINO SUPERIOR e TÉCNICO, nas modalidades
presencial ou EAD, nos percentuais
e valores calculados sobre a mensalidade,
considerando para cálculo o menor valor pago até o dia do vencimento, atentando-se à
inadimplência do aluno, conforme discriminado abaixo:
1- Cursos com valor mensal de até R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais):
45% (quarenta e cinco por ce
valor da mensalidade;

~
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11- Cursos com valor mensal de R$ 380,01 (trezentos e oitenta reais e um
centavo) até R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais): 40% (quarenta por cento) do valor da
mensalidade;
111- Cursos com valor mensal de R$ 430,01 (quatrocentos
um centavo) até R$ 500,00 (quinhentos

e trinta reais e

reais): 35% (trinta e cinco por cento) do valor da

mensalidade;
IV- Cursos com valor mensal acima de R$ 550,01 (quinhentos e cinquenta
reais e um centavo): valor fixo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Parágrafo 2º - O aluno que tenha cursado apensa o curso técnico terá
direito a bolsa de estudos para um curso de nível superior, nos termos desta Lei.

dependências

Parágrafo 3º - Eventual
ficará por conta do aluno.

acréscimo

na mensalidade

proveniente

de

Parágrafo 4º - Os estudantes mais carentes poderão ser beneficiados com
um percentual maior da bolsa, desde que seja devidamente comprovado por estudo social
e com indicação no parecer elaborado pela Assistência Social do Município e devidamente
aprovada pela Comissão de Avaliação de Auxílio Estudantil, a quem incumbirá selecionar
os candidatos e conceder o percentual
comprovação da renda familiar.

a título de benefício

de bolsa, através

da

ARTIGO 2º - Fica criada a Comissão de Avaliação de Auxílio Estudantil
destinada ao controle dos requisitos para a concessão e manutenção do auxílio estudantil.
Parágrafo 1º - A Comissão será composta de 08 (oito) membros, a serem
designados pelo Prefeito Municipal:
a) 02 (dois) membros da sociedade civil;
b) 02 (dois) servidores da Divisão Municipal
Esporte;

de Educação, Cultura e

c) 01 (um) servidor da Divisão Municipal de Administração;
d) 01 (um) servidor do Departamento Financeiro; e
e) 02 (dois) servidores da Secretaria de Assistência Social.
Parágrafo 2º - As atividades desempenhadas
pelos membros da
Comissão de Avaliação de Auxílio Estudantil não serão remuneradas e seu exercício será
considerado de relevante interesse público.
ARTIGO

3º -

A Comissão

de Avaliação

de Auxilio Estudantil
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1- Realizar a apuração das informações, com a análise da documentação
apresentada pelos estudantes;
II- Emitir parecer conclusivo sobre a pretensão com a concessão ou
negativa do auxílio.
III- Identificar os casos omissos, bem como acompanhar o desempenho
estudantil de cada beneficiário;
IV- Receber os boletins escolares de nota e frequência, que deverão ser
apresentados semestralmente pelos alunos, perante a Divisão Municipal de Educação,
Esporte e Cultura;
V- Emitir relatório semestral individual, registrando em livro ATA e
notificando o aluno, eventual caso da suspensão imediata ou cessação do auxilio;
VI- Notificar os setores responsáveis sobre a necessidade de restituição
integral aos cofres públicos, nas hipóteses do artigo 4º desta Lei, para que sejam adotadas
as medidas cabíveis.
Parágrafo Único- A Comissão de Avaliação de Auxilio Estudantil reunirse-á semestralmente para a verificação da manutenção dos requisitos para a concessão do
auxílio, e sempre que necessário a critério dos membros ou do chefe da Divisão Municipal
de Educação, Esporte e Cultura.
ARTIGO 4º - Os alunos que forem beneficiados por esta lei, deverão
restituir integralmente aos cofres públicos o valor recebido, acrescidos de atualização
monetária e juros legais, se ocorrerem as seguintes hipóteses:
I - constatar que omitiu ou prestou informações inverídicas para a
do seu índice de carência:
11- for reprovado na série;
111 - quando, com base no estatuto e/ou regimento da instituição de
em que estudar, for aplicada ao bolsista penalidade
que o impeça de

determinação

ensino

prosseguimento

do curso na respectiva instituição.
IV - deixar de apresentar a documentação necessária para o controle de
frequência e notas que será realizado pela Comissão de Avaliação de Auxílio Estudantil.
ARTIGO 5º - A renda familiar descrita no inciso r, do artigo 1º, é a
diferença existente entre a renda bruta familiar e a renda líquida da família.
Parágrafo Único- O requerente deverá apresentar, no ato da inscrição,
uma declaração de renda familiar, reconhecida por órgão oficial, que deverá observar:
a) Renda bruta mensal familiar: é o somatório de todos os rendimentos
auferidos pelos membros que integram o núcleo familiar residencial do beneficiário.
b) Valores considerados para cálculo de renda bruta: valor bruto do
~w.=-=.i2.s
alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, pro-
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labore, outros rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos no mercado informal ou
autônomo, rendimentos
auferidos do patrimônio de quaisquer membros do grupo
familiar, incluindo o candidato,
ARTIGO 6º - Para os membros do grupo familiar que não possuam renda
própria, a relação de dependência será comprovada por meio de documentos emitidos ou
reconhecidos por órgãos oficiais ou pela fonte pagadora dos rendimentos de qualquer um
dos componentes do núcleo familiar.
ARTIGO

72

-

A Divisão Municipal

de Educação,

Esporte

e Cultura

elaborará ficha de inscrição que conterá os dados pessoais de qualificação dos candidatos,
anexando os documentos comprobatórios para o requerimento do auxilio estudantil.
Parágrafo 1º - A documentação será organizada em pastas individuais, e
serão encaminhadas à Comissão de Avaliação de Auxílio Estudantil para análise das
informações prestadas caso a caso, com a finalidade de selecionar os candidatos e atribuir
o percentual de auxílio financeiro, conforme o disposto nesta Lei.
Parágrafo 2º - Na hipótese de dúvida acerca da condição socioeconômica
do requerente, a Comissão solicitará a elaboração de estudo social junto à Secretaria
Municipal de Assistência Social.

dependências

Parágrafo 32 - Os documentos serão arquivados em arquivo próprio nas
da Divisão Municipal de Educação, Esporte e Cultura e ficarão sob os

cuidados da Comissão
fiscalização,

de Avaliação

de Auxílio Estudantil,

para a devida

análise e

Parágrafo 4º - A Comissão de Avaliação de Auxilio Estudantil deverá
encaminhar mensalmente, para o Departamento Municipal de Finanças do Município de
Pontalinda, Planilha Demonstrativa da Deliberação por Universidade, com os dados dos
alunos, valor da mensalidade, porcentagem e valor do repasse aprovado pela Comissão
para o pagamento do auxílio.
ARTIGO 8º - Para a execução da presente lei, deverá a Prefeitura
Municipal alocar dotação orçamentária do orçamento vigente dos respectivos valores
concedidos, depositando-os em uma conta corrente com a denominação "CONCESSÃO
DE BOLSA DE ESTUDO", vinculada ao Município e constante da rubrica orçamentária
"Educação de Ensino Superior e Técnico".
ARTIGO 9º - Para concessão do auxílio a que se refere o artigo primeiro,
a administração municipal deverá publicar um Edital de Abertura, com data para início e
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de inscrição e relação dos

exigidos.
1º - O Edital a que se refere o caput deste artigo deverá ser

Parágrafo

publicado até o dia 31 (trinta e um) de janeiro para os cursos anuais e até o dia 20 (vinte)
de julho para os cursos semestrais.
Parágrafo 2º - Os interessados terão o prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a contar da publicação do Edital, para apresentar a documentação necessária junto a
Divisão Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
Parágrafo 3º - Ao aluno que apresentar seu requerimento no inicio do ano
letivo lhe será concedido 10 (dez) parcelas de auxilio estudantil, ou seja, de março a
dezembro e, ao aluno que apresentar seu requerimento a partir do segundo semestre lhe
será concedido 05 (cinco) parcelas de auxilio estudantil, ou seja, de agosto a dezembro.
Parágrafo 4º - Se houver atraso na publicação do Edital de Abertura ou
no processo de análise da documentação, os alunos contemplados receberão as parcelas
referentes ao período indicado no parágrafo anterior, ainda que retroativamente.
ARTIGO 10 - Para requerer o auxilio o candidato
seguintes documentos:

deverá apresentar

os

a) Requerimento de inscrição devidamente assinado pelo interessado;
b) 01 (urna) foto 3 x 4 (recente);
c) Xérox dos documentos pessoais (RG, CPF e Titulo de Eleitor);
d) Xérox de Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone);
e) Em caso de ser inquilino, juntar cópia do contrato de aluguel ou
declaração do proprietário, confirmando o acordo entre as partes;
f) Comprovante de tempo de moradia no município de Pontalinda, nos
últimos 02 (dois) anos ou declaração de órgãos oficiais - poderá ser apresentada
Declaração emitida pela Unidade Básica de Saúde, com o registro das datas do primeiro e
do último atendimento, ou o Comprovante do Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal dos últimos dois anos da data da inscrição;
g) Declaração de Renda Familiar (cópia do holerith ou declaração com
reconhecimento por autenticidade da firma do declarante), comprovante de Declaração
de Imposto de Renda ou isenta de todos os membros da família;
h) Atestado de Matrícula expedido pela Instituição de Ensino;
i) Boleto da mensalidade referente ao mês correspondente
à data da
inscrição, não podendo ser o boleto de matrícula ou rematricula.
j) Histórico escolar do ensino médio para alunos do 1º ano e boletim de
notas da Instituição de
no para o lunos a partir do 2º ano.
j
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Parágrafo único: A Comissão de Avaliação de Auxilio Estudantil do
Município de Pontalinda, bem como o profissional de Serviço Social poderão requerer, a
qualquer momento, outros documentos para comprovação das informações apresentadas.
ARTIGO 11 - Os alunos beneficiados
por esta lei assumirão o
compromisso de prestar trabalho voluntário ao município, sempre que necessário, de
acordo com as suas aptidões e formação específica, sob pena de revogação do benefício.
ARTIGO 12 - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão
por conta de dotações próprias, suplementadas, se necessário.
ARTIGO 13 - Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022,
revogando as disposições em contrário, em especial a Lei nº 904/2018 e Lei nº 984/2021.
Prefeitura Municipal de Pontalinda-SP,

02 de Dezembro de 2.021.
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