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DECRETO Nº 1307, DE 04 DE JULHO DE 2022.
 

Regulamenta a Lei Municipal nº 994/2022,
que institui o Programa Municipal de
Incentivo à Permanência dos Estudantes de
Cursos de Educação Superior de Graduação e
Cursos de Educação Profissional Tecnológica
de Graduação - PROMIPE CANAÃ.

 
A Prefeita do Município de Canaã dos Carajás, Estado do
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal.
 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 994/2022, que institui
o Programa Municipal de Incentivo à Permanência dos
Estudantes de Cursos de Educação Superior de Graduação
e Cursos de Educação Profissional Tecnológica de
Graduação - PROMIPE CANAÃ.
 
DECRETA:
 
Art. 1º Para fins deste Decreto adotam-se as seguintes
definições:
I - família: a unidade nuclear composta por um ou mais
indivíduos, eventualmente ampliada por outros que
contribuam para o rendimento ou que tenham suas
despesas atendidas por aquela unidade familiar e que
compartilhem de um mesmo domicílio;
II - renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos
auferidos por todos os membros da família, não sendo
incluídos no cálculo os recebidos de programas sociais,
sejam eles federais ou municipais;
III - renda familiar per capita: razão entre a renda familiar
mensal e o total dos indivíduos da mesma família;
IV - residência: local físico em que o indivíduo ou unidade
familiar habite, por no mínimo 06 (seis) meses;
V - educação superior: nível de educação que, segundo o
art. 43 da Lei nº 9.394/1996 Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira – LDB, tem por finalidade, dentre
outras, a de formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua;
VI - graduação: um dos programas abrangidos pela
educação superior, abertos aos candidatos que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido
classificados em processo seletivo, em conformidade com o
art. 44, inciso II da LDB;
VII - educação profissional tecnológica de graduação:
modalidade educacional que de acordo com o art. 39 § 1º,
inciso III da LDB, visa cumprir os objetivos da educação
nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de
educação e às dimensões do trabalho, ciência e tecnologia,
podendo ser organizados por eixos tecnológicos que
possibilitem a construção de diferentes itinerários
formativos, observadas as normas do respectivo sistema e
nível de ensino;
VIII - ensino à distância - EAD: ensino superior de
graduação desenvolvido desde sua concepção para ser
totalmente realizado em ambiente online; pensado para
tornar possível aplicar atividades, aulas, prestar
atendimento e auxiliar em outras demandas do aluno;
IX - semipresencial: ensino superior de graduação no qual
as atividades são parcialmente online e parcialmente



presenciais nos Campus ou Polos das instituições de ensino
superior;
X - presencial: Termo utilizado para caracterizar o ensino
convencional, no qual o professor e aluno compartilham
do mesmo ambiente físico para a realização de aulas.
 
Art. 2º O Programa Municipal de Incentivo à Permanência
do Estudante de Educação Profissional tecnológica de
graduação e Superior Graduação (PROMIPE CANAÃ),
concederá vagas anualmente, por meio de publicação de
edital.
 
Art. 3º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social –
SEMDES, para a execução do PROMIPE CANAÃ, deverá
dispor de estrutura e infraestrutura adequada, no que se
referem aos recursos humanos, materiais e tecnológicos,
visando à seleção, monitoramento e acompanhamento do
Programa, assegurando eficiência e efetividade em seu
desenvolvimento.
§ 1º Para execução das diretrizes estabelecidas no caput,
consideram-se necessárias as seguintes condições técnicas:
I – 02 (dois) profissionais de nível superior para o
monitoramento de até 150 (cento e cinquenta) estudantes e
suas respectivas famílias;
II - disponibilização de local adequado para o
desenvolvimento de ações de monitoramento
dosestudantes e suas respectivas famílias;
III - sistema informatizado para a gestão do programa que
permita o registro dos atendimentos realizados aos
estudantes e de suas respectivas famílias, relacionadas,
principalmente, às condições de permanência no
programa, conforme art. 11 deste Decreto;
IV - sistema de pagamento dos benefícios que facilite sua
gestão, permitindo, suspensão, bloqueio e cancelamento de
forma célere, diante de cada caso, em conformidade com
os arts. 12 a 14 deste Decreto;
V - infraestrutura de logística para a equipe realize visitas
domiciliares às famílias ou estudantes em suas respectivas
residências, em qualquer etapa do processo.
§ 2º O setor de monitoramento do programa encaminhará
as famílias e os beneficiários do PROMIPE CANAÃ para o
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -
PAIF, ofertado pelo Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS, para acompanhamento de, no mínimo, 20%
dos beneficiários e suas respectivas famílias.
§ 3º o setor da SEMDES responsável pelo PROMIPE CANAÃ
deverá solicitar, anualmente, às unidades
socioassistenciais, informações sobre o acompanhamento
dos estudantes e suas famílias, com objetivo de avaliar as
condições socioeconômicas para fins da permanência ou
não do beneficiário no programa.
 
Art. 4º O valor do benefício eventual será de até 25,013
(vinte e cinco vírgulas zero treze) Unidades Fiscais do
Município – UFM mensais.
 
Parágrafo único. Fica a critério da administração pública
determinar a modalidade de transferência do valor do
benefício ao beneficiário, podendo, inclusive, criar um
cartão magnético específico para o PROMIPE CANAÃ,
mediante parceria com instituição financeira.
 
Art. 5º Os valores a serem pagos deverão ser distribuídos
de acordo com a modalidade de ensino cursada pelo
estudante, conforme detalhamento a seguir:
I - os estudantes matriculados em cursos na modalidade
EaD de educação profissional tecnológica de graduação ou
superior/graduação, receberão mensalmente o valor de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais);
II - os estudantes matriculados em cursos na modalidade
semipresencial de educação profissional tecnológica de
graduação ou superior/graduação receberão mensalmente
o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);



III - os estudantes matriculados em cursos na modalidade
Presencial de educação profissional tecnológica de
graduação ou superior/graduação, receberão mensalmente
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
IV - os estudantes que atualmente são beneficiados com a
bolsa de estudo, regulamentada pelas Leis Municipais
074/2005 e 145/2007, receberão mensalmente o valor de R$
500,00 (quinhentos reais), de acordo com o art. 4º, §1º, da
Lei Municipal nº 994/2022.
 
Art. 6º Serão disponibilizadas anualmente vagas para o
PROMIPE - CANAÃ, conforme previsão em editais.
Art. 7º O quantitativo total de vagas deverá ser distribuído
conforme os critérios abaixo descritos:
I- 70% (setenta por cento) para estudantes residentes em
Canaã dos Carajás, que cursam asmodalidades EaD,
Semipresencial e Presencial;
II- 20% (vinte por cento) para estudantes residentes em
Canaã dos Carajás, que cursam amodalidade Presencial
eminstituiçõeslocalizadas em outra cidade do estado do
Pará e que nela resida;
III -10% (dez por cento) para estudantes residentes em
Canaã dos Carajás, que cursam amodalidade Presencial
eminstituiçõeslocalizadas em cidades de outro Estado da
Federação.
§ 1º A distribuição de vagas no Edital respeitará a
legislação vigente quanto às vagas destinadas às cotas
raciais e pessoas com deficiência – PCD.
§ 2º O edital do programa irá prever lista de cadastro de
reserva para cada modalidade.
 
Art. 8º O período de concessão do benefício por meio do
PROMIPE CANAÃ, em regra, perdurará por toda a duração
do curso, mediante avaliação semestral e anual realizada
pelo setor responsável da SEMDES e observadas as
condições para permanência em conformidade com as
disposições dos artigos 11 a 14 do presente decreto.
 
Art. 9º Receberão os benefícios do PROMIPE CANAÃ os
estudantes de cursos profissionais tecnológicos de
graduação ou superior/graduação que participarem da
seleção, conforme Edital a ser lançado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES e devendo
obedecer aos seguintes critérios:
I – seja a família inscrita no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal;
II – possua renda familiar, per capita, não superior a 75%
(setenta e cinco) do salário-mínimo vigente;
III - tenha o estudante ou a unidade familiar vínculo
residencial com o município de Canaã dos Carajás de, no
mínimo, 06 (seis) meses, podendo ser utilizado para
comprovação a inscrição eleitoral (título eleitoral) do
estudante, ainda que para fins de estudo resida em outra
cidade do estado ou em outra unidade da federação;
IV – esteja matriculado em Instituição de Educação
Superior/graduação ou de educação profissional
tecnológica de graduação, localizada no Brasil e,
preferencialmente, em Canaã dos Carajás, autorizados ou
reconhecidos pelo MEC.
§ 1º Não farão jus ao benefício os estudantes matriculados
em instituições educacionais fora do município, em cursos
ofertados por instituições localizadas em Canaã dos Carajás
em período anterior à sua matrícula.
§ 2º Poderão participar do PROMIPE CANAÃ até 02 (dois)
estudantes integrantes da mesma família.
§ 3º A concessão do benefício seguirá os seguintes critérios
em ordem de prioridade:
I - estudante com menor renda per capita familiar;
II - estudante matriculado em instituições localizadas
dentro do município de Canaã dos Carajás/PA;
III - estudante mãe que exerça o poder familiar de forma
unilateral, cuja prole seja pessoa menor de 18 (dezoito)
anos.
 



Art. 10. Para pleitear o benefício os candidatos devem
apresentar os seguintes documentos próprios e de seus
familiares, além de outros previstos em Edital:
I - formulário de inscrição, disponibilizado através do
edital, a ser preenchido pelo estudante, de maneira manual
ou online, em site oficial do poder executivo;
II - declaração de matrícula atualizada em curso de
educação profissional de graduação ou de curso
superior/graduação;
III - cópia de seus documentos de identificação: RG, CPF e
título de eleitor com o domicílio em Canaã dos Carajás/PA;
IV – cópia da folha resumo do Cadastro Único para
Programas Sociais - CadÚnico, em que conste o Número de
Identificação Social – NIS;
V - cópia de seu comprovante de endereço, podendo ser
água, luz, telefone, declaração do proprietário da casa,
declaração de associação de moradores, etc.;
VI - nos casos de inexistência de comprovante de
residência, o técnico de nível superior pertencente à
SEMDES poderá atestar que o estudante ou família não
possui documento comprobatório de residência;
VII – em casos em que o estudante esteja sob tutela ou
guarda, apresentar documento específico do ato emitido
por autoridade competente;
VIII - cópia de documentos RG e CPF dos membros da
família, devidamente declarados como parte do grupo
familiar, de acordo com as informações contidas em folha
resumo do Cadastro Único para Programas Sociais –
CadÚnico;
IX - cópia do comprovante de endereço de entes da
unidade familiar residentes no município de Canaã dos
Carajás/PA, seja água, luz, telefone ou declaração do
proprietário da casa, declaração de associação de
moradores, etc;
X - cópia de comprovante de renda (CTPS,
Contracheque/folha de pagamento, recibos de benefícios,
Imposto de Renda) do estudante e familiares descritos no
formulário de inscrição, assim como, no Cadastro Único
para Programas Sociais - CadÚnico, referente ao mês de
requerimento do benefício;
XI - nos casos de Carteira de Trabalho e Previdência Social
– CTPS para comprovação de renda deverão ser
apresentadas as cópias das páginas da foto, qualificação
civil e contrato de trabalho;
XII - para os casos de profissionais liberais, autônomos ou
em situação de desemprego, estes poderão comprovar a
renda via DECORE ou declaração indicada no edital;
XIII - para os casos de Micro Empreendedor Individual
(MEI), estes poderão comprovar renda por meio do
Certificado ou comprovante da condição de MEI;
XIV - caso não exerça atividade remunerada o estudante
deverá preencher declaração de que não possui qualquer
vínculo empregatício;
XV - cópia dos comprovantes de recebimento de pensão
e/ou outros benefícios (inclusive benefícios sociais), caso
receba.
 
Parágrafo único. A nomeação de procurador para
representar o estudante junto aos procedimentos de
inscrição ou ato similar será mediante apresentação de
Procuração atualizada e com firma reconhecida em
cartório.
 
Art. 11. São condições para permanência no PROMIPE
CANAÃ:
I - avaliação semestral de desempenho do estudante no
curso, conforme os registros acadêmicos, referentes à
aprovação e reprovação em disciplinas;
II - frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
nas aulas de cada disciplina;
III - comprovação de matrícula, a cada início de semestre,
conforme cronograma acadêmico da instituição de ensino;
IV - estar matriculado em pelo menos 5 (cinco) disciplinas
semestralmente, desde que componham a grade curricular



do curso;
V - avaliação técnica a cada 02 (dois) anos das condições
socioeconômicas familiares;
VI - apresentação anual de cópia da Folha Resumo do
Cadastro Único, junto com a documentação acadêmica.
 
Art. 12. O beneficiário será advertido, formalmente, pela
equipe técnica do setor responsável da SEMDES por
operacionalizar o PROMIPE CANAÃ, nos casos de:
I - reprovação em mais de 01 (uma) disciplina no semestre;
II - reprovação em até 02 (duas) vezes na mesma disciplina,
em semestres seguidos ou não, quando da apresentação do
histórico escolar a cada semestre;
III - registro de ausências de até 05 (cinco) dias letivos
consecutivos ou 10 (dez) intercalados, sem justificativa, por
semestre;
IV - comprovada má conduta do beneficiário violando
qualquer regra da instituição de ensino.
 
Parágrafo Único. A advertência será formalizada por meio
de documento oficial produzido pelo setor responsável da
SEMDES, assinado e carimbado por técnico de nível
superior, devendo ser notificado o estudante ou o seu
procurador.
 
Art. 13. O benefício do PROMIPE CANAÃ será suspenso em
caso de:
I - ausência sem justificativa, a partir de 06 (seis) dias
letivos consecutivos ou 15 (quinze) intercalados;
II - reiterado registro negativo sobre a conduta do
estudante na ficha disciplinar da universidade, desde que
avaliados pela equipe multiprofissional;
III - reiteradas advertências, a partir da segunda, de cada
situação prevista no art. 14.
IV - greve ou paralisação das aulas por parte da instituição
de ensino, enquanto essas perdurarem.
§ 1º A equipe responsável pela execução do PROMIPE
CANAÃ realizará acompanhamento do beneficiário e,
encaminhará solicitação de suspensão do benefício ao
setor financeiro da SEMDES, no mês que foi identificada a
irregularidade.
§ 2º Uma vez que a situação motivadora da suspensão seja
regularizada pelo beneficiário, o pagamento do benefício
será retomado, mas sem a possibilidade de pagamento
retroativo do mês de suspensão.
§ 3º O benefício será cancelado se a situação irregular não
for sanada pelo beneficiário em até 30 (trinta) dias, a partir
da notificação, conforme artigo 16 deste decreto.
 
Art. 14. O benefício do PROMIPE CANAÃ será cancelado
em caso de:
I - trancamento de matrícula ou encerramento de vínculo
com a Instituição de Educação Superior/graduação ou de
educação profissional tecnológica de graduação;
II - abandono do curso, por qualquer razão;
III - ausência injustificada em mais de 25% (vinte e cinco
por cento) das aulas ministradas em cada semestre letivo,
durante o período de concessão do benefício;
IV - reprovação em mais de 04 (quatro) disciplinas
diferentes durante o curso;
V - reprovação em mais de 02 (duas) vezes na mesma
disciplina, em semestres seguidos ou não;
VI - não cumprimento das obrigações assumidas no Termo
de Compromisso;
VII - situação irregular identificada, conforme previsto nos
incisos do art. 13 deste Decreto, não sanada pelo
beneficiário, dentro do prazo determinado;
VIII - identificada falta de idoneidade nos documentos
apresentados ou falsidade de informação prestada pelo
beneficiário, a qualquer tempo;
IX - não apresentação de qualquer documentação
comprobatória de situação acadêmica no prazo
determinado pelo setor responsável da SEMDES;
X - por solicitação do beneficiário.



 
Art. 15. Uma vez cancelado o benefício do PROMIPE
CANAÃ, o estudante poderá se inscrever em novo edital de
seleção, quando publicado pelo órgão gestor.
 
Art. 16. Fica vedada a concessão do benefício a estudantes
de segunda graduação, que já tenham sido contemplados à
época da primeira formação.
 
Art. 17. O número de benefícios que serão ofertados
anualmente dependerão de dotação orçamentária
específica a ser defina em Lei Orçamentária Anual.
 
Art. 18. Em conformidade com o artigo 4º, §1º da Lei
Municipal nº 994/2022, os estudantes anteriormente
beneficiados com bolsas de estudos previstas nas Leis
Municipais nº 145/2007 e 074/2005, estão automaticamente
inseridos no PROMIPE.
 
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 
Canaã dos Carajás/PA, aos 04 (quatro) dias do mês de julho
de 2022.
 
JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita de Canaã dos Carajás
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