
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
PODER EXECUTIVO 
CGC 04.876.710/0001-30 

Lei nº 445/2001.        Curralinho, 02/11/2001. 
 

Dispõe sobre Modificação na Lei orgânica do 
Município de Curralinho e dá outras providencias. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO  PROPÕE E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE CURRALINHO, APROVA A SEGUINTE EMENDA A LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL 

 
O Artigo 186, parágrafos e incisos da Lei  Orgânica do Município de 

Curralinho, passa a vigorar  com a seguinte redação. 
 
Art. 186 – O Município prestará ajuda financeira para custeio a estudante 

cursando nível superior em Universidades ou Faculdades Públicas, para filhos de 
pessoas residentes no Município, na forma prevista nesta Lei. 
 § 1º -  O Beneficio de que trata o artigo equivale a 50% (cinqüenta por 
cento) do Salário Mínimo Nacional. 
 § 2º - O Órgão de Assistência Social executará triagem dos estudantes 
carentes e manterá rigoroso controle sobre concessão do beneficio, inclusive, 
excluindo os repetentes. 
 § 3º - Entende-se como carente, a família que possua renda per capta igual 

ou inferior a 1/2 do Salário Mínimo Nacional, de acordo com o estabelecido como 
média no Programa Bolsa Escola do Governo Federal. 
 I - A ajuda mencionada no caput do artigo não se estende a cursos 
complementares de especialização; 
 II – Terá direito ao beneficio, Estudante que apresentar  
comprovante/declaração de matricula do curso; 
 § 4º - Os estudantes selecionados, assinarão um termo de compromisso 
para desenvolvimento de atividades profissionais após a graduação, colocando-se 
a disposição do Poder Público Municipal para prestar serviços remunerados no 
período mínimo de 24 meses. 
  I – Será facultado a prestação de serviços do aluno graduado, quando o 
Município dispor de profissionais em numero suficiente para o bom empenho, 
execução da atividade afim. 
 II – Vetado. 
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Dispõe sobre Modificação na Lei orgânica do Município 
de Curralinho e dá outras providencias. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO  PROPÕE E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE CURRALINHO, APROVA A SEGUINTE EMENDA A LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL 

 
O Artigo 186, parágrafos e incisos da Lei  Orgânica do Município de 

Curralinho, passa a vigorar  com a seguinte redação. 
 
Art. 186 – O Município prestará ajuda financeira para custeio a estudante 

cursando nível superior para filhos de pessoas residentes no Município, na forma 
prevista nesta Lei. 
 § 1º -  O Beneficio de que trata o artigo equivale a 50% (cinqüenta por 
cento) do Salário Mínimo Nacional. 
 § 2º - O Órgão de Assistência Social executará triagem dos estudantes 
carentes e manterá rigoroso controle sobre concessão do beneficio, inclusive, 
excluindo os repetentes. 
 § 3º - Entende-se como carente, a família que possua renda per capta igual 

ou inferior a ¼ do Salário Mínimo Nacional, de acordo com o estabelecido como 
média de avaliação pela política nacional da Previdência e Assistência Social. 
 I - A ajuda mencionada no caput do artigo não se estende a cursos 
complementares de especialização; 
 II – Terá direito ao beneficio, Estudante que apresentar  
comprovante/declaração de matricula do curso; 
 III – O estudante não receberá o beneficio, quando o intervalo de recesso 
dos cursos, for acima de 03 meses consecutivos. 
 
 
 
   


	PODER EXECUTIVO
	CGC 04.876.710/0001-30

	Av. Jarbas Passarinho, s/nº - Centro – Cep: 68815-000 –  Curralinho-Marajó-Pará – E-mail: pmc@interconect.com.br  - jsalas@zipmail.com br – Telf-Fax: 783-1929 - 233-6999

