Prefeitura Municipalde Guzoíàndia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

Lei N.° 1955, de 14 de maio de 2018.
"DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DO
PROGRAMA JOVENS EMPREENDEDORES NA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
Artigo 1° - Fica instituído, no âmbito das escolas públicas municipais de
ensino fundamental o PROGRAMA JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS.
Artigo 2°. - O programa, a que se refere o artigo anterior, abrirá espaço para a
orientação e participação de organizações de apoio às micro e pequenas empresas e de
fomento ao mundo dos negócios, e visa:
1Despertar no jovem estudante do ensino fundamental, o espírito
empreendedor e a importância das micro e pequenas, bem como o gosto pela gestão de
negócios e;
II- Criar uma cultura empreendedora.
Artigo Y. - O programa ora instituído será oferecido como atividade
extracurricular ou inserido na grade curricular, bem como, desenvolvido anualmente,
respeitada na;' a doção a conveniência funcional de cada Unidade Escolar.
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4°. - A aplicação do programa será efetuada, exclusivamente, por
nicipal que receberam a capacitação oferecida pelo SEBRAE.
- As despesas da execução desta Lei correrão à conta de dotações
signadas no orçamento e suplementadas se necessá/as.
i
sta Lei entra em vigor na data de sua publica o revogando
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