
Atos do Poder Executivo fls.097 

LEI N° 2.011, DE 19 DE ABRIL DE 2022. 
Dispõe sobre a criação do Cheque-Livro aos alunos 
da rede pública municipal, estadual e particular de 
ensino e dá outras providências. 

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARÁ, ESTADO DE SÃO 
PAULO; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Guará decretou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituído o CHEQUE-LIVRO a ser concedido aos alunos 
regularmente matriculados nas escolas da rede pública Municipal de ensino, com o 
objetivo de incentivar a leitura, a saber: 

Parágrafo Único. Alunos da: 
1 - Educação Infantil (Etapa I e II); 
2 - Ensino Fundamental; 
3 - Educação de Jovens ou Adultos (EJA); 
4 - Educação Especial - (AP AE). 

Art. r Será concedido um CHEQUE-LIVRO por aluno, no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), a ser utilizado exclusivamente para a compra de livros junto às 
editoras, distribuidoras ou livrarias que participarem da Feira do Livro, sendo vedada a 
sua troca por dinheiro. 

§to O CHEQUE-LIVRO é nominal e intransferível, devendo, 
obrigatoriamente, constar o número da matrícula do respectivo aluno. 

§2° Os impressos dos CHEQUE-LIVRO conterão o logotipo da 
respectiva edição da Feira do Livro. 

§3° Nos casos em que o custo do Livro for maior que o valor do 
CHEQUE-LIVRO, o aluno, caso queira, complementará o seu valor. 

§4° Nos casos em que o custo do Livro for menor que o valor do 
CHEQUE-LIVRO, será necessário adquirir outro título literário, até alcançar o valor 
estabelecido no caput desse artigo. 
§5° ° valor do CHEQUE-LIVRO definido no caput desse artigo poderá ser atualizado 
nos anos subseqüentes à entrada em vigor desta Lei, via Decreto do Poder Executivo. 

Art. 3° A editora, distribuidora ou livraria que receber o CHEQUE 
LIVRO, deverá requerer o seu pagamento junto à municipalidade no prazo máximo de 
15 (quinze) dias após o término da Feira do Livro. 

Parágrafo Único. O pagamento será realizado mediante a 
apresentação do respectivo CHEQUE-LIVRO e a sua nota fiscal no prazo de até 
1 O( dez) dias após o reconhecimento da despesa. 



Atos do Poder Executivo fls.098 

LEI N° 2.011, DE 19 DE ABRIL DE 2022. 

Art. 4° Fica alterado: Ensino Infantil e Ensino Fundamental 
constantes da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei n° 1.976 de 07/12/2021. 

Art. 5° Fica aberto junto à seção de Contabilidade Municipal, créditos 
adicionais especiais para custear as despesas, no valor total de R$ 55.000,00 
(cinqüenta e cinco mil reais), para cobertura de despesas com ações do "Cheque 
Livro" com as seguintes dotações orçamentárias: 

Local: 020602 Ensino Infantil 
12365 0160 Ensino Infantil 
12365 016020170000 Operação e Manutenção do Ensino Infantil 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA R$I1.140,00 
Fonte: 001.00- Recursos Federais 
Vínculo: Recurso Próprio 

Local: 02 06 03 Ensino Fundamental 
12361 0150 Ensino Fundamental 
12 361 0150 2018 0000 Operação e Manutenção do Ensino 

Fundamental 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA R$43.860,00 
Fonte: 0.02.00 - Recursos Federais 
Vínculo: Recurso Próprio 

Art. 6° O presente crédito será coberto com recursos provenientes do 
superávit de exercício anterior. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 19 de abril de 2022. 

-~IRA 
Prefeito Municipal 

Registrada, publicada e arquivada na Sec de Governo, data supra. 
/ 

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA 
Procurador Jurídico 


