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Lei Nº 2169/1995

CRIA O FUNDO ROTATIVO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DE UNIÃO DA
VITÓRIA. (redação nova nos Art. 3º, 4º, 5º e 6º dada
pela Lei 2437 de 23/05/1997, redação nova no Art 4º
dada pela Lei 2652 de 28/06/1999, revogada pela Lei
2737 de 21/03/2000)

(revogada pela Lei 2737 de 21/03/2000)
Art. 1° - Fica criado o FUNDO ROTATIVO nas Escolas Municipais rurais e

urbanas do Município de União da Vitória.

Art. 2°- Fica estipulado o repasse mensal de recursos da cota Educação dos
25% orçamentários.

Art. 3° - O valor do repasse obedecerá a seguinte tabela progressiva pelo
número de alunos e corrigidos pelo índice oficial de correção do salário mínimo:

ATÉ 50   alunos -R$ 100,00 mensais
de 51 à 100 alunos -R$ 150,00 mensais
de 101 à 150 alunos -R$ 200,00 mensais
de 151 à 200 alunos -R$ 250,00 mensais
de 201 ou mais            -R$     300,00 mensais
 Art.3º- O valor de repasse a cada escola, será de R$ 1.00 (um real) por

aluno/mês, somando as matrículas dos alunos de Educação Infantil-Jardim III à 4ª
série do 1º Grau".

             Parágrafo Único: Os repasses serão corrigidos pelo índice oficial de
correção do salário mínimo e baseados nas matrículas iniciais de cada ano letivo. A
alteração no número de matrículas, acontecerá sempre no mês de março.

(redação nova dada pela Lei 2437 de 23/05/1997)

Art. 4° - Estes recursos destinam-se à aquisição exclusiva de material de
consumo: Ex. lâmpadas, cera, giz, papel, etc...

Art. 4º -Destinan-se esses recursos para a manutenção, pequenos reparos,
aquisição de material de consumo e outros gastos correntes de cada escola.

Parágrafo Único: Fica vedada qualquer despesa com pessoal e encargos
sociais.

(redação nova dada pela Lei 2437 de 23/05/1997)
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Art. 4º - Destinam-se esses recursos para a manutenção, pequenos reparos,
aquisição de material de consumo e outros gastos de cada escola, bem como,
pagamento de conserto de equipamentos

(redação nova dada pela Lei 2652 de 28/06/1999)

Art. 5° - A prestação, de contas dos recursos enviados, será feita no mês
posterior até o décimo dia útil, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 5º -A prestação de contas dos recursos enviados será feita
semestralmente (referente ao 1º semestre, até 31 de julho e referente ao 2º semestre
até o dia 31 de dezembro), junto a Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único: Até o final de cada semestre, qualquer eventual sobra de
repasse será automaticamente devolvida  para a cota orçamentária da Educação.

(redação nova dada pela Lei 2437 de 23/05/1997)

Art. 6° - Os recursos serão geridos pela Direção da EscoIa, em conjunto com o
Conselho Escolar ou APM (Associação de Pais e Mestres). 

Art.6º -A administração do Fundo será feita pela direção do estabelecimento de
ensino, em conjunto com a Associação de Pais e Mestres-APM  ou pelo  Conselho
Escolar, devidamente legalizados.

Parágrafo Único: As escolas que não possuem APMs legalizadas, os recursos
serão gerenciados por uma equipe da Secretaria Municipal  de Educação, nomeada
pela Secretária Municipal de Educação.

(redação nova dada pela Lei 2437 de 23/05/1997)

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na
data de sua publicação.

União da Vitória, 28 de abril de 1995.  


