
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DE MINAS 
CEP 35.275-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI N° 013/97, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1997. 

Regulamenta a Concessão de Bolsas de Estudo e contém 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. l - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a conceder Bolsas de Estudo a estudantes do ensino fundamental, 
médio, pré-vestibular e cursos superiores, obedecidos os seguintes critérios: 

1 - comprovação da matrícula em estabelecimento de ensino 
da rede particular; 

II - o estudante, ao final de cada ano letivo, deverá 
comprovar a média e a sua promoção para a série imediatamente superior, de 
acordo com as normas regimentais do estabelecimento de ensino onde 
frequenta o curso, perante a Secretaria Municipal de Educação. 

§ l - O disposto neste inciso não se aplica aos estudantes 
dos cursos pré-vestibulares. 

§ 2° - Aos alunos do ensino fundamental e médio não é 
permitida a concessão de bolsas, quando a rede oficial atender a demanda. 

§ 3° - O valor da bolsa será total ou parcial, sendo no 
mínimo de 50% (cinquenta por cento), independente da situação econômico-
financeira do estudante , seus responsáveis e parentes. 

Art. 20  - Ao bolsista que não conseguir o aproveitamento 
mínimo conforme inciso II, do artigo 10  desta Lei, será dada somente mais uma 
oportunidade, salvo se justificar perante o Prefeito Municipal e, ajuízo deste, a 
causa de sua reprovação no curso ou série. 

Art. 30  - A concessão dos beneficios desta Lei independe 
de o estudante ser residente ou domiciliado neste município. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação da presente 
Lei correrão à conta das dotações específicas constantes do Orçamento vigente 
do município, em cada exercício. 

Art. 50  - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix de Minas, aos 
18 dias do mês de fevereiro de 1997. 

Prefeito Municipal 

(Publicada no quadro de avisos em 18.02.97, por.. ) 


