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LEI N° 1018/2001 - DE 05/04/2001

Institui o Programa de Renda Minima
vinculada a educagao — “Bolsa Escola”

LUIZ CARLOS ANTUNES CASTILHO,Prefeito Municipal de Nova Guataporanga,
Estado de Sao Paulo, no usolegal de suas atribuigées,ete...,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU;
E, ELE SANCIONA E PROMULGAA SEGUINTELEI:

ARTIGO1")- Fica criado 0 Programa de Renda Minima vinculada a educagao-“Bolsa Escola”, com
0 objetivo de incentivar e viabilizar a permanéncia das criangas beneficiarias na rede
escolar e oferecer agGes socioeducativas, em horario complementar.

ARTIGO 2°)- Os Recursos da Unido, originarios do Programa Nacional de Renda Minima

vinculada 4 educagao-“Bolsa-Escola”, criado pela Medida Provisoria n° 2.140, de 13
de fevereiro de 2001, serao destinados exclusivamente:

I- ter renda familiar per capita inferior a meio salario minimo;
II- ter filhos e/ou dependentes com idade entre 6 a 15 anos matriculados em

estabelecimento de ensino fundamental;
Ill- comprovacao de residéncia no municipio

§ 1°)- Considera-se familia a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros
individuos com ela possuam lagos de parentesco que forme um grupo domés-
tico, vivendo sob o mesmo tetoe mantendo sua economiapela contribuigado de
seus membros.

§ 2°)- Seraéo computados para calculo de renda familiar os rendimentos de todos os

membros adultos que comp6em a familia, incluse os valores concedidos por
programas federais instituidos de acordo com preceitos constitucionais, tais

comoprevidéncia rural, seguro-desemprego e renda minima a idosos e deficien-
tes, bem como programas estaduais e municipais de complementagao pecuniaria.

ARTIGO 3°)- No dmbito deste municipio, cabera a Coordenadoria Municipal de Educagao, a
implantagao e execucgao do Programaorainstituido.

ARTIGO4°)- Fica autorizado 0 Poder Executivo a atribuir as competéncias de acompanhamento e
controle do Programa, ao Conselho Municipal de Alimentagao Escolar-COMAE.
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CONTINUACAOLEIN°1018/2001.

ARTIGO 5°)- A Coordenadoria Municipal de Educagaio eo Conselho Municipal de Alimentagao
Escolar - COMAE devem trabalhar em parceria na execugao do Programa “Bolsa
Escola”.

ARTIGO 6°)- A Coordenadoria Municipal de Educacgao e ao Conselho Municipal de Alimentagao
Escolar-COMAE competem a_ elaboragéo de normas que disciplinarao os
mecanismosdeinscrico e selegdo das familias, bem como de execucao do Programa,
de acordo com oscritérios estabelecidos nesta Lei, na Medida Provisoria n° 2.140 de
13 de fevereiro de 2001 e subseqiientes, e no Regulamento aprovado por Decreto.

ARTIGO7°)- Estalei entra em vigorna data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal
Em 05 de Abrilde

LUIZ CARL TUNES CASTILHO

-Prefeito Municipa   

     

 

Registrado no livro proprio e, publicado porafixagao

data supra. pee

,Lee
STO! CIDO DARIO

e Ua Prefeitura Municipal, na

  


