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LEI N.º 2.604 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 

 

INSTITUI O PROGRAMA BOLSA 

UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL, NO ÂMBITO 

DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E 

EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

 

Art. 1.º Fica instituído o Programa Bolsa Universitária Municipal, de caráter 

educacional e social, que tem por objetivo conceder auxílio financeiro ao estudante 

residente nesta cidade que se encontra em situação de vulnerabilidade social e econômica, 

matriculado em Instituição de Ensino de Nível Superior, nas modalidades presencial, 

semipresencial ou à distância. 

 

Art. 2.º O Programa Bolsa Universitária Municipal tem por finalidade: 

 

I. possibilitar ao estudante sem recursos financeiros suficientes, próprios ou do 

grupo familiar, o acesso ao ensino superior de graduação; 

II. incentivar jovens e adultos a iniciar os estudos em nível superior de ensino; 

III. auxiliar na formação de profissionais e inclusão social para o pleno 

desenvolvimento do Município de Coqueiral; 

IV. incentivar a permanência na graduação, do estudante contemplado pelo 

Programa e em situação de vulnerabilidade social e econômica; 

V. ampliar o número de profissionais com formação superior, de modo a 

propiciar a melhoria da qualidade de vida e a valorização do mercado de 

trabalho em nosso Município. 

 

Art. 3.º Para pleitear a Bolsa Universitária Municipal o aluno de curso superior deverá 

preencher os seguintes requisitos: 

 

I. Residir no município de Coqueiral há pelo menos 03 (três) anos na data do 

pedido de concessão de Bolsa de Estudo; 

II. Não poderá haver mais de um beneficiário de uma mesma família; 

III. Ter concluído o ensino fundamental e médio na rede pública de ensino; 

IV. Não possuir renda mensal individual superior a 2 (dois) salários mínimos; 

V. Não possuir renda mensal familiar superior a 4 (quatro) salários mínimos; 
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VI. Apresentar os comprovantes de renda referentes aos três últimos meses 

antes da inscrição, e de todas as pessoas (inclusive do estudante), que 

residem no núcleo familiar atual e que se enquadram nas situações abaixo: 

 

1. Situações gerais: 

1.1. Pessoas que possuem renda: três últimos contracheques, envelopes de 

pagamento ou declaração da firma empregadora, recibos de aposentadoria, 

Decore; 

1.2. Pessoas maiores de 18 anos, estudantes e familiares menores de idade que 

possuem renda: Carteira de trabalho (Caso opte por apresentar a carteira de 

trabalho de papel, deverá apresentar as seguintes páginas: Identificação 

Cível, dois últimos contratos e a próxima página em branco); ou poderá 

apresentar somente a carteira de trabalho digital; 

1.3. Todos os membros da família, inclusive o estudante, que possuem conta 

bancária (corrente e poupança) deverão apresentar: extrato bancário dos 

últimos 3 meses; 

1.4. Pessoas que declaram renda: cópia completa da última Declaração de 

Imposto de Renda, com respectivo recibo de entrega; 

1.5. Comprovantes de outras rendas recebidas pela família: aluguel, pensão 

alimentícia ou pensão por morte, etc. 

 

2. Situações específicas: 

2.1. Proprietário rural: apresentar o Imposto Territorial Rural (ITR/último ano); 

2.2. Comerciantes e industriais: anexar a Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica; 

2.3. Autônomos ou Prestadores de Serviços: Recibo de Pagamento de 

Autônomos – RPA, declaração do contador ou declaração de próprio punho, 

constando renda média mensal. 

 

VII. Comprovantes de despesa: 

a) Moradia: pagamento de aluguel, amortização de casa própria, condomínio, 

luz, telefone, água, IPTU; 

b) Instrução: pagamento de mensalidades escolares ou cursos realizados, 

comprovantes de bolsa de estudo; 

c) Saúde: atestados, relatórios e/ou laudos médicos (somente se houver caso de 

doença na família). 

 

VIII. Comprovantes de identificação: 

a) Membros maiores de 18 anos que residem juntos: carteira de Identidade e 

CPF; 

b) Membros menores da família que residem juntos: carteira de Identidade ou 

certidão de nascimento; 

c) Outros documentos que comprovem situações específicas: certidão de óbito, 

certidão de divórcio ou equivalente, termo de guarda, tutela ou adoção, etc. 

 

IX. Estar, o requerente, quites com os cofres públicos do Município de Coqueiral; 
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X. No caso de ser dependente dos pais, estes também deverão estar quites com 

os cofres públicos do Município de Coqueiral; 

XI. Estar matriculado em instituição de ensino superior, desde que reconhecida 

pelo MEC; 

XII. Não possuir diploma de graduação nem estar matriculado em outro curso de 

ensino superior; 

XIII. Não ser beneficiário de qualquer auxílio, programa ou financiamento de fonte 

pública ou privada que custeie os estudos (FIES, PROUNI, outros); 

XIV. Não estar realizando estágio remunerado no Município de Coqueiral. 

 

§ 1.º O Município despenderá a título de auxílio financeiro o montante de até 15 

(quinze) salários mínimos vigentes por mês, respeitando a disponibilidade orçamentária e 

financeira. 

 

§ 2.º Fica reservado até 10% (dez por cento) das bolsas, de que trata o Parágrafo 

anterior, aos estudantes portadores de necessidades especiais, cujo percentual será 

calculado no início de cada semestre do ano letivo. 

 

Art. 4.º O valor do auxílio financeiro de cada Bolsa de Estudo, equivalente a cada 

bolsista, corresponderá ao valor de até 100% (cem por cento) da mensalidade efetivamente 

paga pelo curso de nível superior, limitada a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo 

vigente. 

 

Art. 5.º Para consecução do Programa Bolsa Universitária, o Município de Coqueiral 

fica autorizado a repassar mensalmente ao beneficiário o valor do auxílio financeiro 

concedido.  

 

Parágrafo único. No ato do requerimento de concessão do auxílio, o beneficiário 

deverá apresentar o comprovante de quitação da respectiva mensalidade. 

    

Art. 6.º O aluno beneficiário do Programa Bolsa Universitária Municipal deverá 

prestar serviço gratuito, social e educativo, à comunidade Coqueirense cuja carga horária 

será de 8 (oito) horas semanais ou 32 (trinta e duas) horas mensais, exceto aqueles que 

exerçam cargo ou emprego devidamente registrado com carga horária igual ou superior a 40 

(quarenta) horas semanais; devendo o estudante atuar em atividades compatíveis com a 

natureza de seu curso de graduação e/ou de acordo com as suas habilidades pessoais, 

sendo vedado o cumprimento em entidades não governamentais ou privadas. 

 

Parágrafo único. O serviço de que trata o caput deste Artigo será considerado 

“serviço voluntário”, não gerando vínculo empregatício com o município de Coqueiral. 

 

Art. 7.º O estudante inscrito no Programa Bolsa Universitária será submetido a 

processo de seleção, cuja classificação se dará pelos critérios expostos no Artigo 3.º desta 

Lei até que se esgotem os recursos financeiros destinados ao programa ou até que se 

esgotem os candidatos classificados. 
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§ 1.º O processo de seleção ocorrerá no primeiro e no segundo semestres do ano 

letivo, mediante ampla divulgação do Município. 

 

§ 2.º Na hipótese de haver recursos decorrentes de encerramento ou cancelamento 

do auxílio financeiro, haverá o chamamento do próximo estudante que figurar na lista de 

espera, utilizando o mesmo recurso já descentralizado. 

 

 § 3.º A lista de espera será constituída por estudantes selecionados, porém não 

contemplados dentro do número de bolsas ofertadas, observada a ordem de classificação. 

 

Art. 8.º O auxílio financeiro concedido terá validade de 1 (um) semestre do ano 

letivo, podendo ser renovada sucessivamente até a diplomação, desde que o beneficiário 

mantenha as condições de concessão previstas nesta Lei, bem como haja disponibilidade 

orçamentária e financeira do Município para tanto. 

 

§ 1.º O período total de concessão do benefício, não excederá o tempo de duração 

normal do curso de graduação na Instituição de Ensino Superior vinculada ao Programa. 

 

§ 2.º O benefício poderá ser suspenso, a pedido do beneficiário, por até 2 (dois) 

semestres, seguidos ou alternados, mediante requerimento escrito ao Chefe do Poder 

Executivo, com a necessária justificativa, não sendo o período de suspensão contado para 

os fins do § 1.º deste artigo. 

 

§ 3.º O beneficiário deverá comunicar ao Município sua graduação no curso 

escolhido, o trancamento da matrícula ou abandono do curso, por qualquer motivo, sendo 

interrompida a concessão do benefício a partir da ocorrência de cada fato, respondendo o 

beneficiário pelas parcelas indevidamente recebidas a partir da interrupção. 

 

§ 4.º Em caso de transferência do beneficiário para outra Instituição de Ensino 

Superior, ou mudança de curso na mesma ou em outra instituição de ensino superior, o 

prazo do § 1.º, deste artigo, será contado pela média dos semestres previstos em cada 

instituição de ensino superior para o curso escolhido. 

 

§ 5.º A transferência de beneficiário de uma instituição de ensino superior para a 

outra, dependerá de consulta prévia à administração do Programa e aprovação, para análise 

da existência de adesão e vagas disponíveis na nova instituição de ensino superior e 

somente poderá ser feita uma única vez, no início do primeiro ou do segundo semestres do 

primeiro ano letivo. 

 

Art. 9.º No caso de reprovação em uma ou mais matérias do curso superior 

(dependência – DP), o aluno favorecido deverá arcar com as despesas extraordinárias 

oriundas de sua dependência. 

 

Art. 10 Na ocorrência de falsa declaração ou fraude por parte do aluno visando à 

obtenção ou concessão de bolsa de estudo, o agente estará sujeito a sanções penais e 

demais cominações legais cabíveis, sem prejuízo das penalidades previstas nesta Lei.      
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Art. 11 A administração do Programa poderá, a qualquer momento, promover 

visitações in loco, entrevistas, análise de documentos e requerer apoio técnico para 

verificação da veracidade das informações prestadas pelos alunos pleiteantes. 

 

Art. 12 Além dos critérios previstos nesta Lei, poderá a Administração Municipal, com 

o objetivo de assegurar que as Bolsas de Estudos sejam distribuídas de forma equitativa e 

transparente entre os alunos de curso superior interessados, estabelecer, por Decreto, 

outras normas a serem observadas, inclusive através de estudo socioeconômico. 

 

Parágrafo único. A administração do Programa suspenderá imediatamente o 

pagamento do benefício quando houver indícios de infração ou situação de exclusão, 

restabelecendo-o integralmente ao final do processo administrativo, se comprovada a 

inexistência de infração ou situação excludente. 

 

Art. 13 Após a conclusão do curso, a Prefeitura Municipal não beneficiará o bolsista 

pela segunda vez. 

 

Art. 14 Fica instituída a Comissão Executiva do Programa Bolsa Universitária 

Municipal, que será a administradora do Programa e se responsabilizará por sua 

implementação e execução, bem como os instrumentos de ajustes que se façam 

necessários, com a seguinte composição: 

 

I. Secretário(a) Municipal de Educação – coordenador(a) do Programa; 

II. Secretário(a) Municipal de Ação Social – membro; 

III. Secretário(a) Municipal de Planejamento e Finanças – membro. 

 

Parágrafo único. O coordenador e os membros da Comissão serão nomeados pelo 

Prefeito para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período. 

 

Art. 15 Compete à Comissão Executiva do Programa Bolsa Universitária Municipal: 

 

I. coordenar e supervisionar o Programa Bolsa Universitária; 

II. estabelecer e divulgar o processo de seleção e classificação dos estudantes 

candidatos às bolsas; 

III. realizar entrevista e avaliar as condições socioeconômicas do candidato; 

IV. analisar a comprovação dos requisitos de que trata o art. 3.º desta Lei; 

V. avaliar semestralmente o desempenho e a documentação do bolsista para 

decisão sobre a manutenção, renovação ou cancelamento do benefício; 

VI. avaliar procedimentos de execução do programa e instituir as medidas de 

fiscalização, ajustamentos e aperfeiçoamentos; 

VII. dar assessoramento técnico e administrativo na implantação, execução, 

acompanhamento e avaliação do programa; 

VIII. elaborar os relatórios de avaliação, incluindo parecer sobre os beneficiários 

selecionados, o planejamento financeiro e o quadro de distribuição de vagas 

por curso das instituições integrantes do Programa. 
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Art. 16 Os recursos financeiros para implementação e execução do Programa serão 

suportados pela dotação, Funcional 12.364.0435.2.087, Econômica 3390.18.00, própria do 

orçamento municipal vinculado à Secretaria Municipal de Educação e destinado ao auxílio 

financeiro a estudantes, respeitada a disponibilidade financeira e orçamentária. 

 

 Art. 17 O beneficiário que receber a Bolsa Universitária Municipal indevidamente 

deverá ressarcir aos cofres públicos do Município os valores auferidos. 

 

Art. 18 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Coqueiral-MG, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


