
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB

____________________ GABINETE DA PREFEITA_______________
LEI N° 341/2014.

AUTORIZA A CONCESSÃO DE 
BOLSAS DE INCENTIVO
ESTUDANTIL AOS ALUNOS 
INTEGRANTES DO PROGRAMA 
AGENTE DE LEITURA, QUE SEJAM 
MATRICULADOS EM ESCOLAS 
MUNICIPAIS COM MAIS DE 
200(DUZENTOS) ALUNOS, DO 
MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE 
MOURA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ 
DE MOURA, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal e 
demais Legislação aplicada à espécie, FAZ SABER, que a Câmara 
Municipal, APROVA e eu SANCIONO a presente Lei,

Art. 1o -  Fica instituído o Programa de Agente de Leitura 
destinado aos alunos do 4o ao 9o Ano do Ensino Fundamental 
matriculados nas Escolas Municipais de Poço de José de Moura-PB.

§1°- A coordenação do Programa especificado no caput 
deste artigo ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Poço de José de Moura-PB.

§2° - Somente poderão participar do Programa 
especificado no caput deste artigo os alunos matriculados em 
Escolas Municipais com mais de 200(duzentos) alunos.

Art. 2o. Fica estabelecido em R$ 80,00(oitenta) reais o 
valor mensal da bolsa a ser concedida a cada um dos beneficiários do 
programa a que se refere o art. 1o desta lei, cuja despesa deverá ser 
custeada pelo município de Poço de José de Moura-PB com recursos
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oriundos do Fundo de Participação dos Municípios -FPM, Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias -  ICMS ou outras receitas advindas de 
tributação municipal própria.

Parágrafo único: A bolsa estabelecida no caput deste 
artigo não gera qualquer vínculo empregatício entre o beneficiário e o 
Município de Poço de José de Moura-PB.

Art. 3o - Constituem objetivos do Projeto AGENTE DE
LEITURA:

I - Despertar o prazer pela leitura e pela participação direta dos 
alunos rumo ao desenvolvimento de suas habilidades, 
valores e atitudes protagonistas, tendo em vista estratégias 
que venham trazer informações construtivas de nível 
educacional e social à comunidade escolar;

II- Reconhecer e dar visibilidade ao esforço empreendido por 
alunos que estão inseridos no ambiente escolar como 
mediadores do processo de leitura dos demais estudantes, 
buscando, assim, uma maior participação de todos no 
desenvolvimento da habilidade de leitura;

III- Incentivar os alunos da rede pública municipal da Educação 
Básica, das escolas que tenham mais de (200) duzentos 
alunos matriculados em turmas do 4o ao 9o Ano a 
desenvolver a cultura da auto avaliação de sua postura 
estudantil.

Art. 4o -  Os critérios técnicos para a contemplação dos 
beneficiários são os seguintes:

I -  Ser efetivamente matriculado na Rede Municipal de 
Ensino Público do município de Poço de José de Moura-PB, do 4o ao 9o 
ano do Ensino Fundamental;

II- Ser aprovado e classificado em processo seletivo a ser 
realizado pela Secretaria Municipal de Educação, dentro das vagas 
estabelecidas e observando as regras claras e objetivas constantes de 
Edital de Regulamentação;

III - Participar de no mínimo 80(oitenta) por cento das aulas 
do Ensino Fundamental do município de Poço de José de Moura-PB, 
assim como das atividades do Programa de Agente de Leitura;
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Art. 5o. 0  pagamento da Bolsa de Estudos destinado 
aos alunos matriculados no Programa de Agente de Leitura do município 
de Poço de José de Moura-PB será feito mensalmente em moeda 
corrente e até o décimo dia útil do mês subsequente, ao representante 
legal do aluno beneficiário do programa, de acordo com os meses 
estabelecidos em Edital, sendo que o recebimento do valor só ocorrerá 
mediante a apresentação de documento que comprove a frequência 
escolar mínima exigida no inciso III do art. 4o desta Lei.

Art. 6o. Será de acesso público a relação dos 
beneficiários e dos respectivos benefícios do Programa a que se refere o 
caput do art. 1o desta Lei.

Art. 7o As despesas decorrentes com a execução do 
programa estabelecido nesta Lei, correrão por conta de créditos 
adicionais ou suplementares, conforme o disposto na Lei 4.320/64.

Art. 8o Fica o Poder Executivo autorizado a promover 
a inclusão na proposta orçamentária, tanto no orçamento vigente, assim 
como nos exercícios financeiros seguintes, de recursos para a execução 
do programa de que trata esta lei.

Art. 9o -  O Poder Executivo deverá, para dar cumprimento 
e aplicação desta Lei, publicar amplamente Edital de Regulamentação, 
constando número de vagas e regras claras e objetivas para seleção dos 
beneficiários

Art. 10 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas disposições em contrário.

Poço de José de Moyrá^PEL 15)de abril de 2014.

AURILEII MOURA
PREFEITA CONSTITUCIONAL
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