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LEI MUMCIPAL NS 655/2A21
De

í4de Dezembro de2021

"Dispõe sobre a criação e implantaçâo do Prognma de Olho nas
Cianças com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o crescimento
adolesentes no
educacional, frsico e psirclógico de crianças

e

município de São Fnncisco do Conde, voftado a famílias carcntes que

sejam benefrciárias

de

benefrcios

de

programas sociais

ou obns

assrsúencias, e dá outras providências"-

Aúoria do Vereador Edcarlos de Almeida Vasconcelos

O PREFEITO DO Í{UNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE,

EStAdO dA

Bahia, no uso de suas akibui@es legais que lhe sáo conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislaçôes pertinentes, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

AÉ,ID. Fica instituído no âmbito do municipio de Sâo Francisco do Conde, o
Programa de Olho nas Crianças, com a finalidade de acompanhar a vida acadêmica de
oianças e adolescentes, garantindo a permanência de crianças e adolescentes não só
nas escolas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, como também em prcrgramas

l[ados a prática de esportes e/ou da área de conhecimento, ocupando ócio

e

melhorando o intelecto, o condicionamento fisico e o treto social do indivíduo no seio
familiar e quanto ao indivíduo em relaçáo a sociedade

Art ?- As famílias

beneficiárias

de pogramas assistenciais ou de

obras

assistenciais oriundas de incentivos públicos ou mistos ficam obrigadas a inserir seus
filhos em atividades sócio educativos ligados a arê, eo espoÍte ou êm quehuer áreas do
conhecimento, mesmo que sendo frequentadores de escolas normais, garantindO que a

oiança ou adolescente ocupe a maior parte do seu tempo de forma produtiva.

AÍL
através

39.

de

As áividades extraorniculares denerão ser devklamente comprovadas
lista de frequência de entidades educacionais, organizaçóes não
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govemamentais, de entidades públicas de quaisquer esferas, ou qua§uer outra que
possua capacklade de certificar suas atividades, goze de boa e ilibada conduta e que
fomeça mensalmentê histórico de aüvidades as quais a criança ou adolescente tenha
participado.

I

Que o cadastramento ou recadashamento de famílias em programas
assistenciais financiado em parte ou no todo por verbas públicas ficam atreladas a
apresentação de comprovantes de atividades extractniculares de seus filhos ou
crianças.

I

Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contário.

São Francisco do Conde-BA, 14 de dezembro de2021.

ANTÔNIO

ELOS CALMON

Ai!an Sârjlêna
Âssessor JáÍciice
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