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I9i -1- Xr)Àlu" Ch. Cria o Programa Auxílio Educaçâo no

âmbito do município de Sáo Gabriel do
Oeste e dá outras Providências

Art. Auxílio Educação, destinado à concessão de

mat scolares e que é regido pelos termos desta Lei

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei considera-se material escolar todo item

de uso êxclusivo pessoal, restrito ao processo didático-pedagógico e que tenha por

Íinalidade o atendimento das necessidades individuais do educando durante a
aprendizagem.

Art. 20 Fica o Poder Executivo Municipal de sáo Gabriel do oeste autorizado a
conceder aos pais ou responsáveis legais de todos os alunos regularmente

matriculados na rede pública municipal de ensino, auxilio pecuniário para o fim
específico de aquisição de materiais didáticos e de uniformes escolares.

Art. 3o A concessáo de materiais didáticos e de uniformes escolares é feita aos

beneficiários uma vêz por ano, até o final do primeiro bimestre letivo.

Art.4o Compete à Secretaria Municipal de Educaçáo, em conformidade com o
calendário escolar, listar os materiaís didáticos escolares indispensáveis aos alunos
regularmente matriculados nas unidades de ensino.

§ 1" A lista dos materiais didáticos deve ser disponibilizada aos pais ou

responsáveis legais, com a descriçáo de cada item a ser adquirido.

§ 20 Os beneficiários do programa de que trata esta lei só podem adquirir
materiais didáticos escolares conforme itens constantes da lista disponibilizada pela

Secretaria Municipal de Educação.

Art. 50 A concessáo do benefício previsto nesta lei se dá por meio de auxílio
financeiro destinado a aquisição dos itens pelos pais ou responsáveis legais do
beneÍiciário ou por meio de distribuição direta de materiais didáticos e uniformes
escolares, adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação, cabendo a esta
adotar, entre essas opçÕes, a que considerar a mais adequada.

§ 1o A concessáo do auxílio financeiro previsto nesta lei é efetivada por meio de
cartáo magnético ou outra tecnologia, que funcione como cartão de debito,
exclusivamente para aquisição dos materiais e uniforme escolar, a ser fornecido aos
pais ou responsável legal pelo aluno regularmente matriculado na rede pública
municipal de ensino.

§ 2o O auxílio financeiro creditado no cartão do beneÍiciário é equivalente ao valor
a dos ns dos materiais didáticos e uniforme escolar
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dos itens listados pela Secretaria
amente credenciados.

§ 4o Os créditos repassados aos beneficiários por meio de cartão e que, por

quãlquer razâo, náo forem utilizados, sáo automaticamente cancelados ao término

do prazo de 90 dias contados da data da disponibilização do auxílio.

Art. 6' Os materiais escolares e o uniforme devem ser adquiridos nos

estabelecimentos do comércio local que estejam em dia com suas obrigações

tributárias e que foram previamente credenciados pela secretaria Municipal de

Educação de São Gabriel do Oeste.

Art.7'As empresas fornecedoras de material escolar e uniforme serão credenciadas

de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos por meio de chamada
Pública, publicada em Diário Oficial do município.

Art. 8. Na ocorrência de fraudes na utilização do Auxílio Educação pelos pais ou

responsáveis legais dos beneficiários ou ainda pelos estabelecimentos

credenciados, aplicar-se-ão sanções administrativas' rnclusive com

responsabilização cível e criminal dos envolvidos.

Parágrafo único. Considera-se fraude a utilizaçâo do Auxílio Educaçáo para

outros Íins que não são objeto desta Lei.

Art. 90 Os estabelecimentos comerciais credenciados devem emitir nota fiscal

eletrônica em nome do pai/mãe ou responsável, com discriminaçáo do material e

identificação do aluno benefi ciário.

Art. í0. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste-MS, 18 de março de 2021

§ 30 O uso do auxílio financeiro é para aquisição
Municipal de Educação, em estabelecimentos previ
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O presente Projeto de Lei tem como objetivo oferecer aos pais e responsáveis

pelos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino possibilidade

de aquisição dos materiais e uniformes escolares com autonomia' pois ao ser

fornecido cartáo de débito, os mesmos podem escolher o material mais adequado

ao perfil do educando, dando-lhes mais opções de escolha.

O fornecimento do cartáo de débito para aquisição dos materiais escolares e

uniformes possibilitará que mais estabelecimentos comerciais possam realizat

vendas, o que no momento náo é possivel, pois somente os vencedores do certame

licitatório entregam os itens na Secretaria de Educação para montagem dos kits, o

mesmo ocorrendo com os uniformes e, neste caso, somente uma malharia é a

fornecedora.

Neste sentido mais estabelecimentos comerciais seráo fortalecidos, pois

possibilitará pulverizaçáo das compras, uma vez que estas serão realizadas nas

empresâs cadastradas.

Considerando as justificativas acima, temos que o referido Projeto de Lei

encontra-se norteado pelos princípios da economicidade e proporcionalidade, se

tornando de grande importância para garantir mais autonomia aos beneÍiciários e

mais valorizaçáo ao comércio local.
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