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LEI N°. 978/2009.

"Dispõe sobre a autorização para
concessão de bolsas de estudo para cursos
de nível médio".

JOSÉ PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova
Independência, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal
aprova e ele promulga e sanciona a seguinte Lei.:

Art. 10 Fica a Prefeitura Municipal de Nova
Independência autorizada a conceder anualmente 50 (cinqüenta)
bolsas de estudo para cursos técnicos profissionalizantes de nível
médio limitadas a 50% (Cinqüenta Por Cento) do valor da
mensalidade ou R$ 100,00 (Cem Reais) cada uma, destinadas a
atender a demanda de alunos carentes do Município.

Parágrafo Único
atualizado anualmente, com
órgãos oficiais.

o valor estabelecido poderá ser
a aplicação de índices fixados por

Art. 2° - A seleção de candidatos será feita por cormssao
designada para este fim, composta por no mínimo 05 (cinco)
pessoas residentes no Município.

Art. 3° O Executivo Municipal editará decreto
regulamentando os critérios para concessão das bolsas de estudo.

Art. 4° - As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária: 12 362-0029 Ensino
Médio 12 362-0029-2016-0000 Concessão Bolsa Estudo 2° Grau
Profissionalizante, consignada no orçamento vigente,
suplementada se necessário. ~ ~
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Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Independência, 04 de fevereiro de 2009.

Publicado na Secretaria Geral, desta PM, na data supra,
mediante a afixação no local público, de costume.


