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Dispõe sobre a concessão de bolsas
de estudo a funcionários ou
servidores municipais que estejam
cursando o 30 gràu, fe dá outras
providências.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 1 0 — Fica o Poder Público Municipal autorizado a conceder bolsas de
estudo a funcionários ou servidores municipais regularmente matriculados em
estabelecimento de ensino de 3° grau, observadas as seguintes condições:

1— o interessado não possua curso superior;

II — o bolsista comprometa-se a prestar serviços a partir da conclusão do 10
(primeiro) ano do curso, na condição de estagiário, ao órgão concedente do benefício,
no período correspondente à 3 (três) meses por ano, ou fração da bolsa concedida;

III — desde que o horizonte de duração do benefício limite-se ao período
regular de graduação do curso;

IV — desde que o máximo de bolsas concedidas anualmente não seja
superior a 50(cinqüenta);

Parágrafo único — A bolsa de estudo de que trata o "caput" compreenderá a
quitação da totalidade das mensalidades referentes ao curso podendo ser concedida total
ou parcialmente
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O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)

- DT. 10 -



Câmara Municipal de

do oroc.o

pv

l'arneritat

# FoIh

I_

Á r.„.

Gabinete do Vereador Antonio Goulart
Viaduto Jacarei, 100 Sala 617 6° andar Centro CEP 01380-900 Tel.: 3111-2233 São Paulo SP

Endereço na Internet: agoulart@mandic.com.br

Art. 2°-- O interessado poderá pleitear a Bolsa de Estudos de que trata esta
lei, mediante requerimento dirigido ao órgão competente instruído de documentos que
comprovem:

1- ser residente no município há mais de 3 (três) anos;

II - ser funcionário ou servidor público municipal há mais de 2 (dois) anos;

III - estar regularmente matriculado em estabelecimento oficial de ensino de
3° grau;

IV - seus rendimentos.

§ 1° -- O órgão competente poderá, justificadamente, requisitar outros
documentos que verificar necessários à análise da concessão do benefício de que trata a
presente lei.

§ 20 -- Os requerimentos, devidamente instruídos, serão analisados por uma
comissão constituída por 0111Q.Lm) membro do órgão de Educação Municipal
competente, 01 (hum) representante da Câmara Municipal de São Paulo e 01 (hum)
representante do-c-Sigão Municipal de Finanças.

Art. 30 -- Dentre os critérios de análise dos requerimentos, deverá ser
observada:

I - suportabilidade de absorção da mensalidade pelos rendimentos
percebidos pelo pleiteante;

II- a condição ou não de arrimo de família;

III - orfandade;

IV - estado civil e número de dependentes;

V - histórico escolar.

Art. 40 -- O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua publicação.
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Art. 50 -- As despesas com a execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em maio de 2000.

ANT,}15 GOULART

Vereador
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