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LEI Nº 1618/2014 DE 

 

         O Prefeito Municipal de Jaciara, ADEMIR GASPAR DE LIMA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Públ

Educação, autorizado a instituir o “Curs

dispositivos estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º. O programa mencionado consiste em disponibilizar 

na modalidade semi-intensiva, para estudantes, concluintes do ensino médio, em nível 

preparatório para o vestibular, com matérias exigidas no ENEM

municipal.  

§1º. O curso será desenvolvido na modalidade semi

mínimo de 02 (dois) meses de duração

 

§2º. Serão fornecidas até 150 (cento e cinquenta) vagas

mínimo 50 (cinqüenta) vagas.  

Art. 3º. Para inscrever

candidato atenda os seguintes requisitos:

I. tenha concluído, ou esteja cursando o

II. resida no município de Jaciara; 

III. tenha sido aprovado, em processo seletivo, a ser realizado anualmente pela 

Secretaria Municipal de Educação;  

§1º. O aluno poderá participar de curso
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/2014 DE 18 DE AGOSTO DE 2014. 

 

  “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar convênio com 

Instituições Públicas e Privadas para 

implantação de Cursinho Pré-Vestibular,

Município de Jaciara, e dá o

providências.  

 

O Prefeito Municipal de Jaciara, ADEMIR GASPAR DE LIMA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Fica o Poder Público Municipal, por meio da Secretaria Municipal de 

autorizado a instituir o “Cursinho Pré-Vestibular Municipal”, de acordo com os 

dispositivos estabelecidos nesta Lei. 

O programa mencionado consiste em disponibilizar curso pré-vestibular

, para estudantes, concluintes do ensino médio, em nível 

com matérias exigidas no ENEM, a funcionar em prédio público 

O curso será desenvolvido na modalidade semi-intensivo, com período 

mínimo de 02 (dois) meses de duração.  

§2º. Serão fornecidas até 150 (cento e cinquenta) vagas, em cada  curso, e, no 

Para inscrever-se no “Cursinho Pré-Vestibular”, é necessário que o 

candidato atenda os seguintes requisitos: 

I. tenha concluído, ou esteja cursando o ensino médio;  

II. resida no município de Jaciara;  

sido aprovado, em processo seletivo, a ser realizado anualmente pela 

 

participar de cursos por, no máximo, 02 (duas) vezes. 
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Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar convênio com 

Instituições Públicas e Privadas para 

Vestibular, no 

e dá outras 

O Prefeito Municipal de Jaciara, ADEMIR GASPAR DE LIMA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

da Secretaria Municipal de 

”, de acordo com os 

vestibular, 

, para estudantes, concluintes do ensino médio, em nível 

em prédio público 

intensivo, com período 

curso, e, no 

Vestibular”, é necessário que o 

sido aprovado, em processo seletivo, a ser realizado anualmente pela 

.  



 
         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara

 

Av. Antonio Ferreira 

 

 

§2º. O aluno que vier a faltar às aulas por 03 (três) vezes consecutivas,

justificativa plausível, terá sua matrícula cancela

ser convocado o suplente imediato, obedecida a ordem de classificação no processo seletivo. 

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebra

instituições de Ensino Público ou Privado de Jaciara,

que desenvolvam os cursos, até dezembro de 2016

§1º - A empresa ou instituição conveniada adquirirá material didático, e, o 

fornecerá aos alunos, por ocasião do início de cada curso.

§2º - A empresa ou instituição conveniada prestará contas, mensalmente, ao Poder 

Público Municipal, da aquisição do material didático, da entrega do material didático aos 

alunos, e, ainda, da freqüência dos alun

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal publicará Decreto, no prazo máximo de 

sessenta dias, antes da realização de cada processo seletivo,

funcionamento do programa, o número de vagas ofertadas a cada ano, e o período

para participação dos alunos interessados. 

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Educação divulgar

participantes do programa que lograrem êxito, em processos seletivos, para ingresso no ensino 

superior.  

Art. 7º. No exercício vigente

coberta pela seguinte dotação orçamentária:

 

01.05.01.04.122.0015.2046.0000.3.3.90.39.

Manutenção e Encargos com o Gab

Art. 8º Nos exercícios seguintes

Plano Plurianual , na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA 

Anual, a seguinte atividade:  

2132 – Manutenção e 

 

Art. 9º. O Município de Jaciara poderá investir até R$ 15.000,00 (quinze mil) 

reais, anualmente, com a manutenção do Cursinho pré vestibular.

 

 

 

                
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930

§2º. O aluno que vier a faltar às aulas por 03 (três) vezes consecutivas,

, terá sua matrícula cancelada automaticamente, devendo, nesta hipótese, 

ser convocado o suplente imediato, obedecida a ordem de classificação no processo seletivo. 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com 

instituições de Ensino Público ou Privado de Jaciara, voltadas para este ramo de atividade,

até dezembro de 2016. 

A empresa ou instituição conveniada adquirirá material didático, e, o 

alunos, por ocasião do início de cada curso. 

A empresa ou instituição conveniada prestará contas, mensalmente, ao Poder 

Público Municipal, da aquisição do material didático, da entrega do material didático aos 

alunos, e, ainda, da freqüência dos alunos às aulas. 

O Poder Executivo Municipal publicará Decreto, no prazo máximo de 

sessenta dias, antes da realização de cada processo seletivo, no qual constará o 

funcionamento do programa, o número de vagas ofertadas a cada ano, e o período de inscrição 

para participação dos alunos interessados.  

Municipal de Educação divulgará, anualmente, a relação dos 

participantes do programa que lograrem êxito, em processos seletivos, para ingresso no ensino 

exercício vigente, a despesa, para manutenção da atividade,

coberta pela seguinte dotação orçamentária: 

01.05.01.04.122.0015.2046.0000.3.3.90.39. 

Manutenção e Encargos com o Gabinete da Secretaria de Educação 

Nos exercícios seguintes, o Poder Executivo Municipal fará constar no PPA 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei do Orçamento 

 encargos com curso pré vestibular no Município.

. O Município de Jaciara poderá investir até R$ 15.000,00 (quinze mil) 

reais, anualmente, com a manutenção do Cursinho pré vestibular. 
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§2º. O aluno que vier a faltar às aulas por 03 (três) vezes consecutivas, sem 

da automaticamente, devendo, nesta hipótese, 

ser convocado o suplente imediato, obedecida a ordem de classificação no processo seletivo.  

r convênio com 

voltadas para este ramo de atividade, para 

A empresa ou instituição conveniada adquirirá material didático, e, o 

A empresa ou instituição conveniada prestará contas, mensalmente, ao Poder 

Público Municipal, da aquisição do material didático, da entrega do material didático aos 

O Poder Executivo Municipal publicará Decreto, no prazo máximo de 

 local de 

de inscrição 

á, anualmente, a relação dos 

participantes do programa que lograrem êxito, em processos seletivos, para ingresso no ensino 

, para manutenção da atividade, será 

fará constar no PPA 

Lei do Orçamento 

cargos com curso pré vestibular no Município. 

. O Município de Jaciara poderá investir até R$ 15.000,00 (quinze mil) 
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 Art. 10. Demais normas necessárias ao atendimento a esta Lei, serão 

regulamentadas por ato próprio do Poder Executivo

contados da publicação oficial desta Lei. 

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam

disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO DE JACIARA.
                                         EM,       18

ADEMIR GASPAR DE LIMA

DESPACHO: Sanciono e promulgo a presente Lei com ressalvas.

ADEMIR GASPAR DE LIMA

 Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com a fixação nos lugares 
de costume, estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra
 
 

                
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930

Demais normas necessárias ao atendimento a esta Lei, serão 

regulamentadas por ato próprio do Poder Executivo Municipal, no prazo de sessenta dias

da publicação oficial desta Lei.  

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam

GABINETE DO PREFEITO DE JACIARA. 
EM,       18   D E        AGOSTO     DE 2014. 

 
 

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
Prefeito Municipal 

 
 

DESPACHO: Sanciono e promulgo a presente Lei com ressalvas. 
 

 
 

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
Prefeito Municipal 

 
 

publicada de acordo com a legislação vigente, com a fixação nos lugares 
de costume, estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra 
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Demais normas necessárias ao atendimento a esta Lei, serão 

Municipal, no prazo de sessenta dias, 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 

publicada de acordo com a legislação vigente, com a fixação nos lugares 


