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LEI N" 527/2001- DE 23 DE ABRIL DE 2001. 

INSTITUI 0 PROGRAMA DE GARANTIA 
DE RENDA MINIMA ASSOCIADO A 
A(:OES SOCTO-EDUCATTVAS, E 
DETERIVIINA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

1w 0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA, ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO, tayo saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei~ 

Al1. 1" - Fica instituido, no ambito deste municipio, o Programa de Garantia de Renda 
Minim<l associado a ayOes s6cio-educativas. 

PARA.GRAFO PRIMEIRO - Sao beneficiarias do programa instituido par esta Lei as 
familias com renda familiar per capita ate noventa reais mensais, que possuam sob sua 
responsabilidade crianvas com idade entre seis e quinze anos, matriculadas em 
cstabelecimentos· de ensino fundamental regular, frequencia escolar igual a supenor a 
oitenta e cinco por cento. 

PARA.GRAFO SEGUNDO- Para os fins do paragrafo anterior, considera-se. 

I -familia a unidade nuclear, eventual mente ampliada por outros individuos que com ela 
possuam layos de parentesco, que tOnne um grupo domestico, vivendo sob o mesmo teto 
e mantcndo sua economia pela contribuiyao de seus membros; 

II - para enquadramento na faixa etaria, a idade da crianya, em n(nnero de anos 
completados ate o primeiro dia do ana no qual se dara a participaviio financeira da 
Uniao; e 

III --- para detenninayao da renda familiar per capita, a soma dos rendimentos brutos 
auferidos pel a totalidade dos membros da familia dividida pelo n(unero de membros. 

PARA.GRAFO TERCEIRO - 0 Poder Executive podera reajustar o limite de renda 
familiar per capita fix ado no ~ 1°, des de que atendidas todas as familias compreendidas 
na faixa original. 
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Art. 2° 0 Programa instituido por esta Lei tem como objetivo incentivar e viabilizar a 
p~nnanencia das crianyas beneficiftrias na rede escolar de ensino fundamental, par meio 
de a96es s6cio-educativas de apoio aos trabalhos escolares, de alimenta<;ao e de pniticas 
despm1ivas e culturais em horario complementar ao das aulas. 

p,\RAGRAFO PRIMEIRO- 0 Poder Executivo definini as a<;6es especificas a serem 
dcsem-olvidas ou patrocinados pela municipalidade para 0 atingimento dos objetivos 
do program a. 

PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas decorrentes do disposto no panigrafo 
anterior correnlo par conta dos oryamentos dos 6rgilos encarregados de sua 
implementa<;ao 

Art. 3"' F1ca o Poder Executivo municipal autorizado a formalizar a adesao ao Programa 
Nacional de Renda Minima vinculada a educa<;ao - "Bolsa-Escola", instituido pelo 
Governo Federal. 

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

PARAGRAFO SEGlJNDO - Compete a Secretaria Municipal de Educa<;iio, 
de::;empenhar as funyOes de responsabilidade do Municipio em decorrencia da adesao an 
Programa de Renda Minima vinculada a educayao- "Bolsa-Escola". 

Art. 4' Fica instituido o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Programa 
de garantia de Renda Minima, com as seguintes competencias: 

I - acompanhar e avaliar execu<;ao das a<;6es definidas na forma do panigrafo 1' do ait, 
oo 

II - aprovar a rela<;ao de familias cadastradas pclo Poder Executivo municipal como 
benefici,lrias do programa; 

Ill- aprovar os relatOrios trimestrais de freqli0ncia cscolar das crianyas bcncficiarias~ 

l V - cstimular a participa9i'io comunitilria no controle da exexnyao do program a no 
'lmbito municipal: 

V desempenhar as fun~Oes reservadas no Regulamento do Programa Nacional de 
Renda Minima- ""Bolsa-Escola .. : 

VI - claborar, aprovar e modificar o seu regime interno~ 

VII exercer outras atribui<;iies estabelecidas em_ nonnas_complementares 
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PARAGRAFO PRIMEIRO- 0 Conselho instituido nos tennos deste artigo teni 18 
(dezoito) membros, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, por indicaviio das 
seguintes entidades: 

1 - 2 representantes da Secretaria Municipal de Educa9iio 
II - 2 representantes da Secretaria Municipal de Sattde 
Ill - 2 representantes da Secretaria Municipal de Avao Social 
IV - 2 representantes da Camara Municipal 
V - 2 representantes da Pastoral da Crian9a 
VI- 2 representantes de pai de aluno 
Vll- 2 representantes da Pastoral da Saitde 
VIII- 2 representantes de igrejas 
IX- 2 representantes do Conselho de Direito (crianva e adolescente) 

PARAGRAFO SEGUNDO- Os membros do Conselho referidos no caput serao de 
50"o da Sociedade Civile 50% da Administravao Municipal de acordo a descrivao feita 
no paragrafo primeiro deste artigo. 

""' PARAGRAFO TERCEIRO - A participayao no conselho instituido nos termos destc 
arti go nao sera remuncrada, ressalvado o ressarcimento das despesas necess3rias 3 
participa'rao nas reuni5es. 

PARAGRAFO QUARTO- E assegurado ao Conselho de que !rata este artigo o acesso 
a toda a documentayao necessaria ao exercicio de suas competencias. 

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaviio, revogadas as disposiviles em 
contnlrio. 
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