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DISPÕE SOBRE
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BOLSA UNIVERSITÁRIA
2018.1, INSTITUÍDO PELA
LEI 338/2017.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, Estado da Paraíba, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de
acordo com o previsto na Lei 338/2017,

DECRETA:

Art. 1° - Fica regulamentada as disposições legais do Programa Municipal
Bolsa Universitária 2018.1 (PMBUni), para a concessão de benefício financeiro ao
estudante regularmente matriculado em instituição de nível superior, pública ou privada,
que servirá como auxílio para as despesas ao longo do primeiro semestre do ano.

Parágrafo único. A Presente regulamentação estabelece os critérios
mínimos, número de vagas e cria o Conselho Gestor, que elaborará o edital deste
processo seletivo, conforme art.3° e os parágrafos §1° e §2° da referida Lei.

Art. 2° - A documentação comprobatória exigida para os candidatos será
elencada, detalhadamente, em Edital elaborado pelo Conselho Gestor e Publicado no
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação deste decreto, tendo como base o
art. T da Lei ora citada.

§r - Havendo empate entre candidatos, o critério de desempate será sempre
em favor daquele que tiver a menor renda per capita.

§2° - O candidato que apresentar toda e qualquer documentação ou
informação falsa, de comprovação exigida pelo Edital, será eliminado e, ainda, ficará
sujeito à aplicação das penalidades do Código Penal Brasileiro.

Art. 3° - Não Poderá participar do processo seletivo o estudante que:
I - For Servidor Público (Federal, Estadual, Municipal); !
II - Possua qualquer tipo de renda vinculado à Prefeitura Municipal

(prestador de serviço, monitoria, oficineiro, etc.);
III - Que já possui graduação superior;



Família.

IV - Que não esteja cadastrado no CADUNICO do Programa Bolsa

Art. 4° - O número de vagas será de 12 (doze) bolsas universitárias, sendo
distribuídas da seguinte forma:

1-50% das vagas serão destinadas aos estudantes que receberão o valor de
1/6 (um sexto) do salário mínimo vigente;

II - 50% das vagas para os estudantes que receberão o valor de 1/3 (um
terço) do salário mínimo vigente.

Art. 5° - O Conselho Gestor será composto por 2 (dois) membros indicados
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e 2 (dois) representantes da
Associação dos Universitários e Secundaristas de Belém (AUSB), que enviarão ao
Gabinete da Prefeita ofício com os nomes indicados no prazo de 8 (oito) dias após a
publicação deste Decreto.

§1° - Posteriormente a confirmação dos nomes indicados pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e a Associação dos Universitários e Secundaristas (AUSB), o
Poder Executivo instituirá o Conselho Gestor por meio de portaria.

§2° - Terminado o prazo de 08 (oito) dias, a nomeação dos membros do
Conselho gestor será de imediato.

Art. 6° - Após o lançamento do edital, o Poder Executivo Municipal
nomeará, através de portaria, a comissão de avaliação que irá julgar os candidatos
conforme os preceitos legais estabelecidos.

Parágrafo único. A Comissão de avaliação será composta por 03 (três)
servidores públicos do Município de Belém/PB.

Art. T - Este Decreto obedece ao período 2018.1 do PMBUni, que
corresponde ao primeiro semestre do ano.

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Belém/PB, 05 de fevereiro de 2018.
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