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AUTOGRAFO N.° 3975/2018 	 Lei n.°  

PROJETO DE LEI N.° 085/2018 do Executivo: 

"INS TITUI 0 PROGRAMA 'CONCESSAO DE 
SUBSIDIO FINANCEIRO A ADOLESCENTES DE 
15 A 18 ANOS NO MUNICIPIO DE 
JARDINÔPOLIS/SP E DISTRITO DE JURUCE" E 
DA OUTR4S PRO VIDENCIAS" 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEGUThJTE LEI: 

Artigo 1 0 . Fica instituldo no municipio de Jardinópolis e Distrito de 
Jurucé o programa "Concessão de Subsidio Financeiro a Adolescentes de 15 a 18 
anos no MunicIpio de Jardinópolis/SP e Distrito de Jurucê", que tern por objetivo, 
dentro da polftica da assistência social do municIpio e do programa de 
erradicaçào da miséria contemplado na agenda dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentével- ODS, da Organização des Naçöes Unidas - ONU, 
do qual o Brasil é signatário, oferecer aos adolescentes em situaçâo de 
vulnerabilidade social suporte financeiro que Ihes garanta condiçöes dignas de 
vida. 

Artigo 20.  A concessão do subsidio financeiro previsto nesta Lei fica 
condicionada a realização de estudo e avaliação social e econômica realizado pela 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Assisténcia Social - CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social e CREAS- Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social - de Jardinópolis/SP. Serão assistidas pelo programa aqueles 
adolescentes que estejam enquadrados nos parâmetros de vulnerabilidade 
socioeconômica, de acordo corn a Plano de Trabalho e Lei Orgânica da Assistência 
Social - LOAS. 

§ 1 0  A Secretaria Municipal de Assistência Social se encarregará de 
organizer os processos de concessào do subsidio financeiro pare os adolescentes, 
de assegurar anualmente as recursos orçarnentários e financeiros para esta 
finalidade e de fazer o acompanhamento dos adolescentes beneficiários pelo 
tempo que durar a concessâo do benefIcio. 

§2 0  0 Subsidib Financeiro de que se trata esta Lei será de R$100,00 
(cem reais) por adolescenté, limitado a 80 (oitenta) adolescentes. 

§ 30 0 Subsidio Financeiro seré concedido exclusivamente por meio de 
crédito em cartäo alimenteçâo, que deverá ser aceito, no mInimo, em âmbito do 
comércio local. 

§ 40. A Prefeitura do MunicIpio de Jardinópolis tomará as providências 
legais para a contratação da empresa administradora e serviços de gestâo do 
cartão alimentaçâo a ser concedido as famIlias incluIdas no programa. 
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Artigo 3 0 . Os adolescentes, para que possarn ser beneficiados pelo 
projeto, deverâo: 

I. 	Residir no MunicIplo de Jardinópolis ou no Distrito de Jurucê, 
IL. Possuir renda per capita de ate R$200,00  (Duzentos reals) 

e/ou; 
III. Püblico prioritário conforme Resoluçâo CIT n° 01, e; 
IV. Estar cadastrados no Cactastro Unico do Governo Federal. 

Parágrafo Unico: A concessâo de subsidio financeiro será 
condicionada ao estudo e avaliação social e econômica realizado pela equipe 
técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jardinópolis - CRAS e 
CREAS. 0 subsidio financeiro terá seu inicio, no periodo de 20 dias após ter sido, 
o adolescente, incluido no prograrna 

Artigo 40 . Corn o objetivo de desenvolver as capacidades dos 
adolescentes paaurna vida autônorna na idade adulta, de apoio a escolarizaçäo 
e iniciaçâo profissional, criando-se uma rede de proteçâo que favoreça o 
fortalecirnento do protaonisrno juvenil, os adolescentes beneficiados por esta 
Lei deverâo que cumprir seguintes condicionalidades 

I 	Participar do processo de acompanhamento por meio do Centro 
de Referência da Assistência Social; 

II. 	Estar matriculado e estar frequentando a escola, conforme 
situação de cada criança e adolescente, corn frequência escolar 
minima de 80%, bern corno aprovaçâo escolar, de acordo corn a 
sistérna de ensino ern que está matriculado; 

III. Ter acesso aos prograrnas e cursos profissionalizantes corno 
complemento a forrnaçâo bâsica, quando oferecido; 

IV. Realizar acmpanharnento ern Unidade de Saóde e caso seja 
gestante, comprovaçào das consultas pré-natal. 

Artigo 50  A concessâo. de subsidio financeiro será reavaliada a cada 
seis rneses, podendod adolescente permanecer no rnáxirno 36 rneses recebendo 
o subsIdio, rnediante .parecer da equipe técnica e dependendo poderé ser, a 
beneficio, suspenso ou cancelado. 

§ 10 0 subsIdio serâ suspenso caso houver descumprimento de 
condicionalidades pelo adolescente ate que se regularize a situaçâo 

§ 20 0 subsIdio será cancelado apos três suspensöes se o adolescente 
não se cornprorneter corn as condicionalidades que ]he cabern. 

§ 30 0 pagamento do subsidio será encerrado quando a situaçäo de 
vulnerabilidade estiver superada OU as adolescentes cornpletarern 18(dezoito) 
anos, nos terrnos desta Lei. 

Artigo 60 . Caberá a equipe técnica preparar o adolescente para o 
encerrarnento do projeto e 0 fim do subsidio, integrando-os as alternativas de 
re nda. 
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Artigo 70 . As despesas para a execução da presente Lei correrão por 
•conta de dotaçöes orçamentarias constantes da Lei Orçamentária Anual, Para 
execução no exercIçio de 2019, encontrando-se o programa inserido dentre 
aqueies pertinentes a assistência social, no Piano Piurianuai de Açöes e 
Investimentos do Governo - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. 

Artigo 80 . Esta Lei entra em vigor na data da sua pubiicação, vedadas 
as disposiçöes em contrãrio. 

Jardinopolis, 06 de dezembro de 2018. 

&496 Euripedes PreCra 
PresidenLe 

CAmara Municipal de Jardinopolig.sp 

REGISTRADO B PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de JardinOpolis-
SP, aos seis dias do més de dezembro de 2018. 

ustaVOde Sousa 

1° .SccrCiãriO 
Municipal de JardinopOItrSP 


