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LEI N° 2313/2013, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONCEDER USO DE BEM PÚBLICO A 

COOEPAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio 

Grande do Norte, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder 

administrativamente o uso de bem público caracterizado como o imóvel para 

funcionamento de uma unidade escolar situada a Rua João Caetano, 170, Cruz 

do Monte, nesta Municipalidade. 

Art. 2° - A concessão de uso do bem público acima identificado, dar-se-á 

em favor da Cooperativa Educacional de Parelhas LTDA - COOEPAR, entidade 

civil sem fins lucrativos, constituída em 10 de setembro de 1994 e registrada 

em cartório sob o n° 70.318.258/0001 – 16, independentemente de 

concorrência, uma vez configurada a hipótese do parágrafo 2° do artigo 103 da 

Lei Orgânica Municipal. 

Art. 3° - A presente concessão, com prazo de 20 (vinte) anos, podendo 

ser prorrogada por igual período, destina-se, exclusivamente, para fins 

escolares, sendo terminantemente vedada à utilização do imóvel para qualquer 

outra atividade. 

Art. 4° - O Poder Executivo, mediante ato formal próprio, estabelecerá as 

condições específicas que regerão a presente concessão administrativa de uso 

de bem público. 

Art. 5° - Durante a vigência da cessão ora autorizada, a Cooperativa 

Educacional de Parelhas LTDA – COOEPAR, se obrigará a pagar todos os 

encargos tributários e de serviços públicos incidentes sobre o imóvel, além de 

zelar pela manutenção do prédio, com pintura e reparos gerais anuais, 

devolvendo – o ao final em perfeitas condições de uso. 
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Art. 6. ° - Obriga-se a entidade cessionária a oferecer 02 (duas) bolsas 

integrais de estudo, em cada classe de aula do ensino médio, para alunos 

reconhecidamente pobres da rede municipal de ensino, destinados a Escola 

Municipal Arnaldo Bezerra (01) e a Escola Municipal Vereador Inácio Miranda 

dos Santos (01); cuja seleção caberá a Secretaria Municipal de Educação. 

  § 1º – Somente podem se inscrever para concorrer às bolsas de estudo 

acima apontadas, alunos cujas famílias se enquadrem nos critérios dos 

Programas Federais. 

  § 2º - A escolha dos bolsistas dar-se-á através de averiguação de 

desempenho escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, 

com os seguintes critérios: 

a) Maior média durante o ano letivo; 

b) Oitenta e cinco por cento, no mínimo, de freqüência escolar durante o 

último ano do ensino fundamental; 

c) Em caso de empate será considerado o critério para desempate a menor 

renda per capita familiar. 

  § 3º - Fica o ente público Municipal com a responsabilidade de arcar 

com a ajuda de custo, efetivada diretamente ao bolsista, para aquisição de 

módulos escolar disponibilizado pela Escola Cooperativa. 

  § 4º - Cabe ao bolsista: 

a) Zelar pela sua bolsa de estudo; 

b) Apresentar uma boa conduta em sala de aula e ter participação em 

todos os eventos da escola; 

c) Obter freqüência de oitenta e cinco por cento; 

d) Obter boas médias e não for reprovado. 

  § 5º - Caso o bolsista não cumpra com os seus deveres perderá a sua 

bolsa, sendo dado ao mesmo o direito do contraditório, cabendo a unidade 

escolar, ou seja, a COOEPAR juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação, averiguar cada caso e emitir um parecer técnico sobre a 

permanência ou exclusão da bolsa de estudo. 
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   Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

Parelhas/RN, 12 de dezembro de 2013. 

 

 

 


