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DECRETO N° 20.826, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Regulamenta a Lei nº 8.475, de 27 de dezembro de 2019,
que dispões sobre a "concessão de bolsas de estudo a filhos
de agricultores, matriculados em instituições de ensino
médio técnico profissionalizante da área agrícola e dá
outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe confere o art. 94 da
Lei Orgânica do Município,

 
D E C R E T A:

Art. 1º  Este decreto regulamenta a Lei Municipal nº 8.475, de 27 de dezembro de 2019 que dispõe
sobre a concessão de bolsas de estudo a filhos de agricultores, matriculados em instituições de ensino médio
técnico profissionalizante da área agrícola e dá outras providências.

 
Art. 2º  As bolsas de estudos instituídas pela Lei Municipal nº 8.475, de 27 de dezembro de 2019, serão

concedidas aos estudantes residentes na área rural no Município de Caxias do Sul/RS, há mais de 03 (três)
anos e que tenham mais de 70% (setenta por cento), da sua renda familiar oriunda da agricultura.

 
Art. 3º  Na apuração das condições econômicas do candidato será verificado a renda bruta mensal da

família e o número de membros, sendo a classificação com base na renda per capita familiar.
 
§ 1º  Os interessados deverão formular pedido através de formulário próprio a ser fornecido pela

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SMAPA, devidamente instruído com
elementos necessários à apuração das condições exigidas na Lei.

 
§ 2º  Os pedidos de bolsas deverão ser formulados anualmente, no período que for estabelecido pela

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SMAPA.
 
Art. 4º  As bolsas de estudos concedidas terão o valor equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),

mensais por aluno selecionado, sendo que, no caso da anuidade e/ou mensalidade ser superior a esse teto, a
diferença deverá ser coberta pelo bolsista.
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Art. 5º  O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, apresentará no prazo máximo de 15

dias após o encerramento do prazo para as inscrições, a relação dos candidatos selecionados, em ordem de
preferência, segundo a apuração dos requisitos exigidos.

 
Art. 6º  Para a verificação de dedicação ao estudo e permanência do benefício, o candidato à bolsa

deverá apresentar documento comprobatório de aprovação escolar em todas as disciplinas e promoção da
série anterior.

 
Art. 7º  Perderá direito ao benefício o bolsista que for reprovado, bem como, se deixar de atender os

seguintes requisitos:
 
I - deixar de residir na área rural do Município de Caxias do Sul/RS; e
 
II - não ter mais de 70% (setenta por cento) da sua renda familiar oriunda da agricultura.
 
Art. 8º  Deverá restituir à Prefeitura Municipal, acrescido de juros e atualização monetária, o valor

correspondente a todos os benefícios recebidos relativos à bolsa, sob pena de inscrição em Dívida Ativa no
setor de Arrecadação, no seguinte caso:

 
I - desistência do curso técnico sem razão justificada aceita pela Município; e
 
II - não cumprimento do compromisso firmado.
 
Art. 9º  Visando a preservação do interesse público, ressalva-se ao Poder Público Municipal, o poder de

fiscalizar o repasse financeiro para as bolsas de estudo, solicitando, inclusive, informações e cópia de
documentos aos candidatos e às Instituições de Ensino.

 
Art. 10.  O processo de seleção e distribuição das bolsas de estudo será realizado sem interferências

pessoais, ideológicas, político-partidárias ou privilégios, baseando-se, sua análise e deferimento, tão somente
nas informações e documentação apresentada pelo próprio estudante.

 
Art. 11.  Qualquer pessoa, independente de identificação, poderá formalizar denúncia, dirigida ao

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, entregando na Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SMAPA, devidamente protocolada na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul/RS.

 
§ 1º  O estudante denunciado será notificado para prestar esclarecimentos e/ou documentos ao Conselho

Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, em dia e hora previamente determinados.
 
§ 2º  Se julgada procedente a denúncia, o beneficiado terá a Bolsa encerrada, após oportunidade do

contraditório e da ampla defesa, estando obrigado a restituir os valores recebidos, na forma do art. 8º deste
Decreto.

 
§ 3º  As denúncias poderão ser realizadas durante todo o período de vigência da bolsa.
 



24/02/2021 Decreto (Poder Executivo) Nº 20.826 - Impressão - Hamurabi - Consulta de Leis

hamurabi.camaracaxias.rs.gov.br/Hamurabi-faces/externo/impressao.jsf 3/3

Art. 12.  A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SMAPA, divulgará, no
Diário Oficial do Município - DOM e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, o inteiro teor deste
Decreto, do Edital e dos demais atos.

 
Art. 13.  Todos os casos omissos e duvidosos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - SMAPA e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR.
 
Art. 14.  As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto serão suportadas por dotações

próprias constantes do orçamento vigente.
 
Art. 15.  Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

 
Caxias do Sul, 18 março de 2020; 145º da Colonização e 130º da Emancipação Política.
 

Flávio Guido Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.

 
Grégora Fortuna dos Passos,

RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL.


