
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N" 9lBl2AOA Areia Branca, 19 de Junho de 2000.

Altera disposrÍrvos da LeiMunicipal n I 85ô, de 25 de abilde
1997, que esÍabe/ece nonnas para concessâo de bo/sas de

estudo para estudantes careníes do [i/lunícÍpío de Areia

Branca, aplicável àqueles que de cursos de níveÍ superior, e

dá autras providências.

O Prefeito Municipal de Areia Branca, no uso das
atribuições que the são conferidas pela Lei Oryartica do Município, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente 1ei:

Arts. Io, 2o, 3" e parágrafo único,e art. 4", da Lei
856 /97, passarão a vigorat com seguintes redações:

Art. 1" - Fica criado o Programa Bolsa de Estudo para
Estudantes Carentes do Municipio de Areia Branca,
aplicável aos estudantes de nível superior, em cursos
minisúados na capital do Estado do Rio Grande do
Norte, ou em Universidades de outros Estados da
Federação, limitando-se o beneficio a ate 35 (trinta e
cinco) Estudantes a cad,a exercício Administrativo.

Art. 2" - os estudante carentes, deverão fazer prova
perante a Administração Municipal, de sua condiçáo
de vida precária, oâ hipótese versada Í]o artígo
prirneiro desta Lei, o que será analisado pero serviço
social do Municipio concedente , através da secretariade Ação Comunit aria, tendo como principal
pressuposto, fazer prova de sua matrÍcula

Art. 3" - O valor do beneficio, será de R$ 155,00(cento
e cinqúenta e cinco reais), por cada mês do exercício
administrativo, restando áo estudante beneÍiciado
com a concessão, comprova_r sua assiduidade naentidade de ensino, sua aprovaçâo em todos os
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créditos oferecid.os durante o ano letivo, sendo

obrigado a faznr assim a renovaÇão no início de cada
exercÍcio administrativo
AParagraÍo Unico - O estudante do Município, que
preencher os requisitos desta lei e dela for
beneficiado, Íica na obrigaçáo de prestar serviços à
comunidade de acordo com sua disponibilidade no
perÍodo escolar, ou nos períodos de férias, serviços
que seráo definidos pela Secretária de Ação Comu-
nitária, dentro da área técnica de cad.a um.

Art. 4o - Os recursos que fomentarão os encargos
Íinanceiros criados pela Lei 856/97, serão do
orÇamento municipal, em cada exercício, da rubrica
3490018 - auxÍlio Íinanceiro pa,ra estudantes,
pertencente ao projeto atividade
05.005.08..+2.188.2007 - Manutenção das Atividades
do Ensino Regular, sendo possível a suplementação,
nos termos do afi. 43, da Lei complementar
4.32O /64.=

Art. 5". Esta Lei entra vigor na data de sua
publicaçáo, revogadas todas as disposições contrário.

Areia Branca (RN) Segunda Feira
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JOSÉ BRUNO FILHO
Prefeito Municipal

19 de Junho de2000.


