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Lei Nº 3351/2006

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BOLSA DE
ESTUDOS ATRAVÉS DO RECOLHIMENTO DE ISS E
DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu HUSSEIN BAKRI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reverter
às importâncias recolhidas nas proporções abaixo descritas pelas Instituições de Ensino
Superior a título de ISS – Imposto Sobre Serviços em bolsas de estudos, a acadêmicos destas
instituições, que estejam em pleno funcionamento no Município de União da Vitória – PR, na
seguinte proporção:

I – 70% (setenta por cento) em 2006;
II – 60% (sessenta por cento) a partir de 2007.

Art. 2º - Entende-se como bolsa de estudos a dispensa parcial
do valor de cada mensalidade, assim como benefícios concedidos ao Corpo Discente
em virtude da realização de atividades de pesquisa científica, ensino e extensão.

Art. 3º - A definição dos critérios para a concessão das bolsas
de estudos, escolha dos acadêmicos beneficiados será regulamentado por Decreto
Municipal, e o acompanhamento do programa será de responsabilidade do “Conselho
Municipal de Concessão e Acompanhamento de Bolsas de Estudos – CMCCBE”, com
funcionamento, sendo composto por:

I – 01 (um) representante do Executivo;
II – 01 (um) representante do Legislativo;
III – 01 (um) representante de cada instituição de ensino

superior do Município;
IV – 01 (um) representante dos acadêmicos de cada instituição

de ensino superior do Município;

Art. 4º - A quantidade de bolsas de estudos a serem
concedidas dependerá do valor de arrecadação do ISS de cada instituição, bem como
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serão distribuídas igualitariamente em todos os cursos ministrados na entidade
beneficiada pela presente Lei.

§1º - Para fins do disposto nesta Lei, deverá o Executivo
Municipal e a Instituição Educacional, adotar para a concessão de bolsa de estudos,
entre outros critérios, aqueles adotados pela Caixa Econômica Federal, quando da
concessão de crédito para estudantes através do FIES – Financiamento Estudantil.

§ 2º - A distribuição de bolsas de estudos serão de acordo com
a carência de cada candidato, avaliado através de documentação específica e
avaliação sócio econômica através de Assistentes Sociais do Município auxiliada pelas
Assistentes Sociais das Instituições de Ensino Superior.

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar a
presente Lei, bem como inserir os dispositivos do art. 14 da Lei Complementar nº
101/2000, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua publicação. A
presente Lei será regulamentada através de decreto.

Art. 6º - Esta Lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2006.

Art. 7º - Fica revogada a Lei Municipal nº 3085/2003 e demais
as disposições em contrário.

União da Vitória, 24 de maio de 2006.  

HUSSEIN BAKRI
Prefeito Municipal


