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LEI N° 06/2001 DE 24 DE ABRIL DE 2001

Institui o Programa - Bolsa Escola - Programa Nacional e
Renda Minima, associado a afiles s6cio-educativas,
destinados ds familias carentes do Municipio de Oros, altera
os dispositivos da Lei Municipal n° 022/ 99 de 27 de Dezembro
de 1999 e da outras prouidencias .
O Prefeito Municipal de Oros,

Faco saber que a Camara Municipal de Oros, aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1 ° - Fica criado o Programa de Garantia de Renda Minima, denominado tambem
Bolsa-Escola, associado a acoes socio-educativas, visando prioritariamente garantir a
admissao e permanencia na das criancas de 6 (seis) a 15 (quinze) anos do Municipio de Oros,
matriculadas no Ensino Fundamental Regular .
§ 1 °- 0 referido Programa se destina as familias que se enquadram nos
seguintes parametros, cumulativamente .
I - renda familiar per capita inferior a meio salario minimo;
II - filhos ou dependentes de 6 a 15 anos de idade;
III - para enquadramento na faixa etaria, a idade da crianca, em numeros de
anos completados ate o primeiro dia do ano no qua! se dara a participacao financeira da
Uriiao;

IV - comprovacao, pelos responsaveis, da matricula e frequencia de todos
os seus dependentes entre 6 e 15 anos, em estabelecimentos de Ensino Fundamental Regular
e com frequencia escolar igual ou superior a 85%;
V - comprovacao da residencia do municipio .
§ 2° - Considera-se familia a unidade nuclear, eventualmente ampliada por
outros individuos que com ela possuam laco de parentesco, que forme um grupo domestico,
vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuicao de seus membros .
§ 3° - Serao computados para calculo de Renda Familiar os rendimentos
de todos os membros adultos que compoem a familia, inclusive os valores concedidos a
pessoas que ja usufruam de Programas Federais instituidos de acordo com complementacao
pecuniaria .
§ 4° - Serao atendidas no maximo, 3 criancas por familia, recebendo cada
crianca a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), nao podendo o valor rriaximo do beneficio
ultrapassar a importancia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) .
$ 5° - No ato de inscricao da familia, e a qualquer tempo, a criterio da
Secretaria de Educacao, sera feira feita a afericao da Renda Familiar .
$ 6° - As informaeoes declaradas na inscricao estao sujeitas a averiguacao
pela Secretaria Municipal de Educacao .
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IV - participar das reunioes periodicas de acompanhamento e avaliacao do
Programa, quando convocado;
V - manter atualizados os dados cadastrais junto a Secretaria de Educacao;
VI - informar as mudancas em sua renda familiar .
Art. 10° - A Secretaria de Educacao acompanhara, a cada semestre, junto
as escolas, os casos de evasao e abandono .
§ 1 ° - O pagamento da Bolsa sera automaticamente interrompido em caso
de abandono ou evasao .
§ 2° - No caso de normalizacao da freqiiencia do aluno beneficiario do
o
pagamento da Bolsa Escola sera automaticamente restabelecido sem direito a
Programa,
beneficio retroativo .
Art. 11 ° - Anualmente em data previamente divulgada, a Secretaria
Municipal de Educacao fara o recadastramento das familias-alvos do Programa, com o objetivo
de atualizar as informacoes e proceder aos ajustes necessaries para o exercicio seguinte .

Art. 12° - Na hipotese de haver empate no processo de selecao das familias,
terao prioridades os nucleos familiares que tiverem:
I - menor renda familiar per capita;
II - maior numero de filhos/ dependentes de zero a quinze anos;
III - dependentes idosos ou deficientes fisicos sem qualquer rendimento;
IV - criancas e adolescentes om medidas de protecao ou cumprindo
medidas socio-educativas ( arts, 101 e 102 do Estatuto da Crianca e Adolescente) .
Art. 13° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrario .

Paco da Preffllitura Municipal de Oros em 24 de abril de 2oq1.

ELISE-0 BATISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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