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LEI MUNICIPAL Nº 079/2001, de 20 de Julho de 2001.  

 

Institui o Programa de Renda Mínima vinculada a Educação – 

BOLSA – ESCOLA, e dá outras providências. 

 

     JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica vigente, 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º - Fica criado o Programa de Renda Mínima vinculada à 

Educação – “BOLSA – ESCOLA”, com o objetivo de incentivar e viabilizar a permanência das 

crianças beneficiárias na rede escolar e oferecer ações sócio-educativas. 

 

     Art. 2º - São beneficiárias do programa instituído por esta Lei as 

famílias com renda mínima per cápita até R$ 90,00 (noventa reais) mensais, que possuem sob sua 

responsabilidade crianças com idade entre 06 (seis) e 15 (quinze) anos, matriculados em 

estabelecimento de ensino fundamental regular, com freqüência escolar igual ou superior a 85% 

(oitenta e cinco por cento). 

 

     Art. 3º - Para fins do caput do artigo anterior considera-se: 

a) família: a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam 

laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua 

economia pela contribuição de seus membros; 

b) para enquadramento na faixa etária a idade da criança , em número de anos completados até o 

primeiro dia do ano na qual se dará a implantação do programa; 

c) para determinação da renda familiar per capita, a soma dos rendimentos brutos aferidos pela 

totalidade dos membros da família dividida pelo número de seus membros. 

 

     Art. 4º - No âmbito deste município, caberá a Diretoria da 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a implantação e execução do programa ora instituído. 

 



Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Novo Xingu 

Gabinete do Prefeito 

 

     Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

formalizar a adesão ao Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Educação – “BOLSA – 

ESCOLA” , instituído pelo Governo Federal, nos moldes da minuta de convênio em anexo, que passa 

a ser parte integrante da presente Lei. 

      

     Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo Municipal igualmente 

autorizado a assumir, perante a União ou outras esferas de Governo, as responsabilidades 

administrativas e financeiras decorrentes da adesão ao referido programa. 

 

    Art. 6º - Fica instituído o Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Programa de Garantia de Renda Mínima, com as seguintes competências: 

I – acompanhar e avaliar a execução das ações definidas na forma do artigo 2º e 3º desta Lei. 

II – aprovar a relação de famílias cadastradas pelo Poder Executivo Municipal como beneficiárias do 

Programa; 

III – aprovar os relatórios trimestrais de freqüência escolar das crianças beneficiárias; 

IV – estimular a participação comunitária no controle da execução do programa no âmbito municipal; 

V – desempenhar as funções reservadas no Regulamento do Programa Nacional de Renda Mínima – 

“BOLSA – ESCOLA”; 

VI – elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno; e, 

VII – exercer outras atribuições estabelecidas em normas complementares. 

 

Art. 7º - O Conselho Municipal de Controle Social será composto 

com um mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de participação da sociedade civil, para 

acompanhamento e avaliação da execução do Programa deste Município, composto pelos seguintes 

representantes: 

I – um representante da Diretoria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

II – um representante dos Diretores das Escolas Municipais; 

III – um representante das Mães beneficiárias; 

IV – um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

V – um representante dos Conselhos de Pais e Mestres constituídos no município; 

VI – um representante dos Professores Estaduais, residente no município. 
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     Parágrafo Único – Para cada representante efetivo será escolhido 

um suplente que o substituirá em casos de necessidade. 

 

     Art. 8º - O presidente do Conselho Municipal de Controle Social, 

será escolhido pelos seus membros, dentre os mesmos. 

 

Art. 9º - Em caso de empate nas votações prevalecerá a decisão 

do Presidente do Conselho. 

 

Art. 10º - A Diretoria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer e o 

Conselho Municipal de Controle Social devem trabalhar em parceria na execução do Programa. 

 

Art. 11º - À Diretoria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer e o 

Conselho Municipal de Controle Social  competem a elaboração de normas que disciplinarão os 

mecanismos de inscrição e seleção das famílias, bem como de execução do programa, de acordo com 

os critérios estabelecidos nesta Lei, na Lei Federal nº 10.219 e subseqüentes, e no regulamento 

aprovado e regulamentado por Decreto do Executivo Federal. 

 

Art. 12º -  A participação do conselho instituído nos termos desta 

Lei não será remunerada, salvo o ressarcimento das despesas de alimentação, transporte e pernoite 

necessárias à participação nas reuniões, sempre perante a apresentação de documento fiscal pertinente. 

 

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 20 de Julho de 2001.    

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

      GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


