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LEI N°. 3.634 DE 10 DE SETEMBRO DE 2018.

Manoel Castro de Arantes
etário Chefe da

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Convénio com a Faculdade Evangélica
de Goianésia e a fazer adesão ao

tojle Inovação e Inclusão Social, e
dá outralTfrrovidências. "

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA, ESTADO DE
GOIÁS, aprova e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar
Convénio com a Faculdade Evangélica de Goianésia - FACEG, inscrita no CNPJ n°
05.994.609/0001-47, mantida pela Associação Educativa Evangélica - Unievangélica,
aderindo ao Projeto de Inovação e Inclusão Educacional, através do qual a instituição de
ensino superior concederá desconto aos servidores do município e/ou dependentes
legais - efetivos e comissionados - vedada a cumulação, nos cursos de graduação em
Agronomia, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, ofertados
apenas e tão somente aos que ingressarem na instituição mediante o processo seletivo
realizado no 2° Semestre de 2018.

Parágrafo Único. Serão ofertadas até 30 (trinta) vagas por cada curso
de graduação, não podendo, no entanto, o somatório ultrapassar 50 (cinquenta) vagas,
ou seja, se determinado curso for preenchido com trinta vagas, sobrarão apenas e tão
somente vinte vagas para os demais cursos, devendo o colaborador da Prefeitura de
Goianésia e seu dependente legal atender os critérios estabelecidos pela Faculdade
Evangélica, ou seja, ter o ensino médio completo, ser aprovado no Processo Seletivo e
apresentar documentação que comprove vínculo empregatício com o Município.

os seguintes:
Art. 2° - Os valores das mensalidades para o 2° semestre de 2018, são

I - Agronomia:

II - Direito:

III - Enfermagem:

IV - Engenharia Civil:

R$ 1.183,67;

R$ 1.159,35;

R$ 1.146,05;

R$ 1.266,53;

V - Engenharia Mecânica: R$ l .266,53.
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Art. 3° Através do termo de Convénio a ser estabelecido entre o
Município e a FACEG, deverá ficar consignado que o Poder Público, devidamente
autorizado, fica responsável pelo pagamento da importância correspondente a 10% (dez
por cento) sobre o valor da mensalidade, sob a forma de Bolsa, ao passo que a
Faculdade Evangélica de Goianésia concederá desconto no valor equivalente a 30%
(trinta por cento) do valor da referida mensalidade, restando ao servidor municipal
beneficiário o encargo do pagamento remanescente de 60% (sessenta por cento), a ser
explicitado no contrato que este vier a firmar com a Instituição de Ensino Superior.

Parágrafo único. O Município de Goianésia não será
responsabilizado por quaisquer ónus que o colaborador venha a assumir com a
Faculdade Evangélica de Goianésia, decorrente do contrato de prestação de serviços
educacionais.

Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por
conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se
necessário, e nos orçamentos vindouros.

Ari. 5° O Chefe do Poder Executivo regulamentará, por Decreto, no
que couber, a presente Lei.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 06 de julho de 2018.

Goianésia (GO), 10 de setembro de 2018

65° de Goianésia e 130° da República
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