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LEI N° 642/2021, de 04 de maio de 2021. 
 

 
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE 
ESTUDOS PARA CURSOS UNIVERSITÁRIOS E 
CURSINHOS PRÉ – VESTIBULARES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, Estado do 

Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, faço SABER a todos os habitantes deste município, que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

conceder Bolsas de Estudos de cursos universitários e cursinhos 

preparatórios para vestibular, para alunos regularmente matriculados. 

Art. 2º - Os critérios a serem observados pela 

Administração Pública Municipal, para a concessão de Bolsas de Estudos, 

ficam estabelecidos pela presente Lei. 

Art. 3º - Para pleitear as Bolsas de Estudos de que trata 

esta Lei, o aluno de curso superior ou estudante de curso pré-vestibular, 

deverá preencher os seguintes requisitos: 

I – Residir ou ter domicílio eleitoral no município de 

Buriti Bravo, há pelo menos 03 (três) anos na data do pedido de concessão 

de Bolsa de Estudo; 

II – Não possuir renda familiar per capita superior a 

meio salário mínimo; 

III – Não possui qualquer débito para com o fisco 

Municipal; 

IV - Estar matriculado em instituição de ensino 

superior, ou cursinho pré-vestibular, desde que reconhecida pelo MEC; 

V – Não possuir diploma de graduação; 

VI – Não ser beneficiário de qualquer auxílio, programa 

ou financiamento de fonte pública ou privada que custeie os estudos (FIES, 

PROUNI, outros); 

VII – Não possuir parente de 1º e 2º graus em cargo 

eletivo (pais, filhos, irmãos e avós). 

Art. 4º - A concessão de cada Bolsa de Estudo, 

equivalente a cada bolsista, será determinado através de Comissão instituída 

por Decreto do Executivo Municipal, no prazo de até noventa dias da 

publicação da Lei. 

Parágrafo único – A comissão deverá ter a participação 

de 02 (dois) representante do Poder Legislativo, sendo 01 (um) indicado pelo 

Presidente da Câmara e outro pelo Prefeito (a). 

Art. 5º - Caberá à Comissão criada por Decreto do 

Executivo a avaliação do grau de carência dos acadêmicos e a escolha dos 

beneficiados para as Bolsas de Estudo, nos termos da presente lei, tendo 

como principal critério de classificação a menor renda per capta familiar. 

Art. 6º - As Bolsas de Estudo corresponderão ao valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) para estudantes matriculados em curso 

superior e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para estudantes 

matriculados em curso pré-vestibular. 

 Art. 7º - Caracterizam-se como motivos suficientes 

para exclusão dos acadêmicos inscritos e sua consequente desclassificação, 

a ocorrência de quaisquer das seguintes situações: 

a) Apresentar a documentação incompleta; 

b) Possuir curso superior, exceto licenciatura curta; 
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c) Falta de veracidade nas informações. 

d) Ocorrer incoerência entre os dados informados e os 

documentos apresentados. 

e) Apresentar dados falsos ou dados incompletos no 

preenchimento do formulário de inscrição. 

f) Não comparecer à entrevista, seja ela presencial ou 

virtual. 

g) Estar matriculado em disciplinas isoladas. 

h) Reprovação em duas ou mais matérias do curso 

superior (dependência – DP). 

i) Deixar de apresentar, semestralmente, relatório 

sobre o curso, incluindo cópia do histórico escolar, a fim de possibilitar o 

acompanhamento do desenvolvimento. 

Art. 8º - Além dos critérios previstos nesta Lei, poderá 

a Administração Municipal, com o objetivo de assegurar que as Bolsas de 

Estudo sejam distribuídas de forma equitativa e transparente entre os alunos 

interessados, estabelecer, por Decreto, outras normas a serem observadas, 

inclusive através de estudo socioeconômico. 

 Art. 9º - Após a conclusão do curso a Prefeitura 

Municipal não beneficiará o bolsista pela segunda vez. 

Art. 10 - Fica autorizado o poder Executivo a conceder 

auxílio de custo no valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais), aos alunos 

beneficiários de programa ou financiamento de fonte pública ou privada que 

custeie os estudos (FIES, PROUNI, outros). 

Art. 11 - As despesas com a execução desta Lei 

correrão por conta da seguinte dotação: 

 

Órgão 02 .................................................................... Poder Executivo 

Municipal 

Unidade Orçamentária: 02.12.00...............................Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino – MDE 

Func. Programática 12.361.0032.2080.0000 .............. Auxílio Financeiro a 

Estudantes 

 

Art. 12 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a proceder abertura de crédito adicional para suportar as despesas 

decorrentes desta lei. 

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
GABINETE DA PREFEITA DE BURITI BRAVO/MA, AOS 04 

DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021. 

 

LUCIANA BORGES LEOCÁDIO 
Prefeita Municipal 
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