
LIVRO N° 40 Fls. N° 002 
Estado de Mato Grosso do Sul ~ó' 

Prefeitura Municipal de Cassilândi(J/~~ 
/ 

Lei NO 2.120/2018, de 12 de abril de 2018. 

"Autoriza o Executivo Municipal a 
celebrar convênios com a empresa 
CANGUÇU & OLIVEIRA L TOA-ME, 
arrendatária da Sociedade Educacional 
Vale do Aporé Ltda., visando a 
concessão de apoio financeiro aos 
estudantes universitários de 
Cassilândia-MS, e dá outras 
providências" . 

JAIR BONI COGO, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei; 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios 
com a empresa CANGUÇU & OLIVEIRA L TOA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nO 17.251.183/0001-10, com sede administrativa na Rua Or. 
Manoel Thomaz da Silva, nO 307 - centro, nesta cidade de Cassilândia-MS., 
arrendatária da Sociedade Educacional Vale do Aporé Ltda., mantenedora das 
Faculdades Integradas de Cassilândia e da Sociedade Educacional Vale do Aporé 
Ltda., visando a concessão de apoio financeiro aos estudantes universitários de 
Cassilândia, sob a forma de bolsa de complementação até a quantidade de 300 
(trezentos) alunos, na importância de R$ 60,00 (sessenta reais), a ser deduzida do 
valor da mensalidade, fixada pelas Instituições de Ensino Superior para o exercício 
letivo de 2018, podendo haver renovações sucessivas, desde que não ultrapasse ao 
final do curso. 

Parágrafo único - Os valores das bolsas serão transferidos mensalmente 
pelo Município à empresa CANGUÇU & OLIVEIRA L TOA-ME acima conveniada. 

Art. 20 - A empresa CANGUÇU & OLIVEIRA L TOA-ME ora conveniada 
deverá encaminhar mensalmente a relação nominal dos alunos matriculados e a lista 
de frequência, bem como a relação dos desistentes, dos respectivos cursos superiores 
à Secretaria Municipal de Educação e à Câmara Municipal. 

Parágrafo único - Nos casos de desistência deverá a empresa CANGUÇU & 
OLIVEIRA L TOA-ME solicitar junto a Secretaria Municipal de Educação a indicação dos 
alunos que estão na fila de espera para preenchimento da vaga. 

Art. 30 - O prazo de vigência da presente Lei será para o exercício letivo de 
2018. 
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Lei N° 2.120/2018, de 12 de abril de 2018. 

Art. 40 - Os recursos para aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária a seguir: 

60.101 - Secretaria Municipal de Educação 
12.364.0004.2.014 - Apoio ao Estudante Universitário 
33.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes; 

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos doze (12) dias do mês de 
abril de 2018. 
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JAI BONI C9GO' 
P feito Municipal 
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