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Institui   o   Programa   de   garantia   de
Renda Minima assoctado a ap6es s6cio-
educativas,       e       determina       outras
providencias. -" Bolsa-Escola "

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONCHICA0 D0 JACuipE, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuie6es legais, faz saber que a Camara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art.  1° - Fica instituido, no ambito deste municipio, 9 Programa de Garantia
de Renda Minima associado a ag5es s6cio-educativas.

§  1° -Sao beneficialias do programa instituido por Lei as familias com  renda
familiar  per  capita  ate  noventa  reais  mensais,  que  possuam  sob  sua  responsabilidade
criangas com idade entre seis e quinze anos, matriculados em estabelecimentos de ensino
fundamental regular, com frequ6ncia escolar igual ou superior a oitenta e cinco por cento.

§ 2° -Par  fins do pafagrafo anterior, considera-se:
I - familia a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros individuos

que com ela possuam lapos de parentesco, que forme urn grupo domestico, vivendo sob o
mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuigao de seus membros;

11 - para enquadramento na faixa etina,  a idade da crianca,  em ntimero  de
anos completados ate o primeiro dia do ano no qual se clara a participagao financeira da
Uniao; e

Ill - para determinagao da renda familiar per capita, a soma dos rendimentos
brutos auferidos pela totalidade dos membros da familia dividida pelo  nbmero  de  seus
membros.

§ 3° - 0 Poder Executivo podera reajustar o limite de renda per capita fixado
no §  1°, desde que atendidas todas as familias compreendidas na faixa original.

Art.  2° '- 0 Programa instituido por esta Lei tern como objetivo incentivar a
perman6ncia das criangas beneficiarias na rede escolar de ensino fundamental, por meio
de  ag6es  s6cio-educativas  de  apoio  aos  trabalhos  escolares,  de  alimentaeao  e  praticas
desportivas e culturais em horino complementar Ao das aulas.

§  1° -0 Poder Executivo definira a.s ap6es especificas a serem desenvolvidas
ou patrocinadas pela municipalidade   para atingimento dos objetivos do programa.

§ 2° - As despesas decorrentes do disposto no paragrafo anterior correfao a
contadosoreamentosdos6rgaosencanegadosdesuaimplementap(a;;jp,/`
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Art. 3° - Fica o Poder Executivo  municipal autorizado a formalizar a adesao
ao  Programa  Nacional  de  Renda  Minima  vincul.ado  a  educapao  -   "BOJscr-Esco/cr",
instituido pelo Govemo Federal.

§  1°  -  Fica  o  Poder Executivo  municipal  igualmente  autorizado  a  assumir,
perante a Uniao, as responsabilidades administrativas e financeiras decorrentes da adesao
ao referido programa.

§ 2° - Compete a Secretaria desempenhar as fung6es de responsabilidade do
Municipio em decorr6ncia da adesao ao Programa Nacional de Renda Minima vinculado
a edrcaipealo - "Bolsa-Escola" .

Art.  4° - Fica instituido  o Conselho  de Acompanhamento  e Controle  Social
do Prograna de Garantia de Renda Minima com as seguintes compet6ncias:

I -acompanhar e avaliar execugao das ag6es definidas na forma do   §  1° do
art. 20,

11 - aprovar a relapao de familias cadastradas pelo Poder Executivo municipal
como beneficiarias do programa;

Ill  -  aprovar  os  relat6rios  trimestrais  de  frequ6ncia  escolar  das  criangas
beneficidrias;

IV  -  estimular  a  participaeao   comunitdria  no   controle  da  execucao  do
programa no ambito municipal;

V  -  desempenhar  as   fung6es  reservadas  no  Regulamento  do  Programa
Nacional de Renda Minima -  "Bo/scr-Esco/cr ",.

VI - elaborar, aprovar e modificar o seu regimento intemo; e

VII - exercer outras atribuig6es estabelecidas em normas complementares.

§  1° - 0 Conselho instituido mos termos deste artigo tera 50 membros,  cada
urn com suplente correspondente, todos nomeados pelo  chefe do  Poder Executivo,  por
indicapao das seguintes entidades:

I -01 (urn) representante do Poder Executivo;
11-01 (urn) representante do Poder Legislativo;
Ill-01 (urn) representante do Poder Judicidrio;
IV-01 (urn) representante da Associacfo Comercial; e
V-  01 (urn) representante de Pais e Alunos.
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§ 2° - A participagao no Conselho instituido mos termos deste artigo nao sera
remunerada,  ressalvado  o  ressarcimento  das  desp.esas  necessarias  a  participap5o  nas
reuni6es.

§  3°  -  i  assegurado  ao  Conselho  de  que  trata  este  artigo  o  acesso  a toda
documentapao necessaria ao exercicio de suas competencias.

Art.  5°  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicapao,  revogam-se
disposigfro em contrina.

Conceigao do Jacuipe, 23 de Abril de 2001.
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