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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

 

LEI Nº 2.918, DE 02 JUNHO DE 2017    

 

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo instituir 

Programa Janelas para a Universidade no âmbito 

do município.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o Programa Janelas para Universidade no 

município. O Programa Janelas para a Universidade busca contemplar os jovens e adultos da zona 

urbana, rural e áreas mais distante da sede do município, de maneira que seu objetivo maior é sanar os 

déficits educacionais dos indivíduos. 

 

Art. 2º - O programa em epígrafe funcionará nos moldes de pré-vestibular nas escolas da rede de 

ensino municipal, podendo ser acomodado nos finais de semana ou à noite, de maneira que não 

intervenha na rotina da escola. O Programa terá característica mista onde o executivo poderá executar 

com estruturas próprias ou firmar parcerias e convênios buscando a melhor maneira de contemplar 

todas as regiões do município. 

 

Parágrafo Único - Na sede do Município o Poder Executivo fica autorizado a realizar parcerias com os 

cursinhos do Município, no sentido de disponibilizar bolsa de estudos.  Sendo os mesmos responsáveis 

em disponibilizar a estrutura física como salas de aula, bebedouros, professores, e toda estrutura que se 

compreende para ministrar uma aula de forma produtiva.  

 

Art. 3º - A Secretaria de Educação desenvolverá atividades a fim de implantar e executar o programa. 

 

Art. 4º - A Secretaria de Educação disponibilizará os professores e material didático como: livros, 

apostilas, cadernos, lápis, bolsas e etc. para o bom desenvolvimento do programa. 

 

Art. 5º - Somente poderá ser beneficiário do programa os alunos da rede pública de ensino, assim 

como os bolsistas da rede particular.  

 

§ 1º - Fica obrigado a comprovação de no mínimo 24 meses de moradia no Município e para os 

maiores de 16 anos apresentação do título de eleitor, juntamente com os comprovantes de quitação das 

obrigações eleitorais. 

 

§ 2º - Será beneficiário do programa os candidatos que obtiverem renda familiar de até 2 (dois) salários 

mínimo. 

 

§ 3º - Será estimulado a participação das pessoas com deficiência e reservado 5% das vagas para os 

portadores de qualquer deficiência comprovado por laudo médico. 
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§ 4º - Fica vedado a participação no programa de quem já possui graduação ou estiver cursando 

qualquer nível superior. 

 

 Art. 6º - O poder Público Municipal fica autorizado a realizar convênios e parcerias com 

Universidades, autarquias, Ong´s, cooperativas, associação, cursinhos e outras entidades afins, para 

realização do programa. 

 

§ 1º - As entidades para realizar convênio com o município para executar quaisquer atividades 

referentes a este programa deverá ter vínculo com a educação, como projetos desenvolvidos neste 

seguimento, sede no município de Petrolina de no mínimo 24 meses. 

 

§ 2º - Para os cursinhos realizarem parcerias ou convênios deverá apresentar registro como curso 

preparatório para vestibulares ou cursos livres, registrada no CNPJ  e ter inscrição municipal há pelo 

menos 02 (dois anos).  

 

Art. 7º - Em tempo libera o executivo municipal a contratar através de processo seletivo ou abrir 

licitação a fim de selecionar empresas para realização do programa e contratação de profissionais.  

 

Parágrafo Único - Os profissionais que forem contratados para trabalhar no programa em tela, a 

exemplo os professores assim como outras categorias, aplica-se o parágrafo 1º do artigo 5º desta lei.  

 

Art. 8º - Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Janelas para a Universidade com a atribuição de 

analisar preliminarmente as propostas de adesão ao programa. Preparar o processo administrativo para 

a decisão da Secretaria de Educação e acompanhar o desenvolvimento do Programa. 

 

Art. 9º - O comitê será composto por 5 (cinco) membros, assim designados: 

 

I –   01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município; 

II –  01 (um) representante da  Secretaria Municipal de Educação; 

III– 01(um) representante da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores de Petrolina; 

IV-  01(um) representante do movimento estudantil; 

V – 01 (um) representante da Secretaria da Fazenda Municipal; 

 

Art. 10º - As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 11º - O Poder Executivo tem o prazo de 60 dias para regulamentar e executar esta lei, a partir da 

data de sua publicação. 

 

Art. 12º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Autor: Gaturiano Cigano 

 

   

 

Gabinete do Prefeito, em  02 de junho de 2017. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

   Prefeito Municipal 
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