
CAMPO LARGO
PROJETO DE LEI N° 001/2017.

Data: 17 de janeiro de 2017.

Súmula: Cria o Programa "Prontos para a Escola - Pequenos
estudantes, grandes cidadãos" conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do Paraná, APROVOU e eu,
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art, 1° Fica criado o Programa "Prontos para a Escola - Pequenos estudantes, grandes
cidadãos", que tem por fmalidade fornecer gratuitamente kit de uniforme escolar.

Art, 2° Para a execução do Programa a que se refere o art. 1° desta Lei fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a adquirir kits de uniformes escolares para distribuição
gratuita aos alunos da Educação Infantil (CMEI's - Creche - Pré-Escola e do Ensino
Fundamental - anos iniciais - 1° ao 5° ano), regularmente matriculados na Rede Municipal de
Ensino.

Art. 3° O kit de uniforme escolar objeto do Programa "Prontos para a Escola - Pequenos
estudantes, grandes cidadãos", compreende roupas e calçados, devidamente padronizados,
tais como: camiseta, calça, short, blusa, tênis e meias.

Art. 4° Os uniformes escolares deverão ser adequados às faixas etárias dos estudantes e
medidas corporais.

§ 1° No ato da matrícula, os pais e ou responsáveis devem informar o tamanho das peças
de vestuários.

§ 2° Os uniformes escolares serão disponibilizados gratuitamente aos alunos que se
enquadrarem nas condições estabelecidas nesta Lei, nos primeiros 90 (noventa) dias do ano

letivo. av
§ 3° Será fornecido 01(um) kit uniforme por aluno, anualmente.

Art. 5° Por ocasião do recebimento dos conjuntos com os uniformes escolares, os pais ou
seus responsáveis legais, deverão assinar Termo de Recebimento do uniforme escolar, de
modo que as escolas remeterão à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para
devida fiscalização e comprovação do cumprimento do programa de que trata esta Lei.
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Parágrafo único. É de inteira responsabilidade do aluno e seus responsáveis a higiene e
conservação dos uniformes escolares, incluindo pequenos reparos;

Art. 60 O recebimento do kit uniforme, fica condicionado da regularidade das vacinações
obrigatórias, conforme exigências legais, mediante a apresentação da Carteira de Vacinação
do aluno.

Art. 70 Terá direito a continuidade do beneficio nos anos seguintes, o aluno que comprovar
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência escolar no ano letivo anterior, além
da documentação de que trata o art. 60 desta Lei.

Parágrafo único. Na hipótese de desvio ou má utilização do material fornecido, o
atendimento à solicitação poderá ser negado pela direção da escola, ficando sob a
responsabilidade dos respectivos pais ou responsáveis, adquirirem sob suas expensas, o
uniforme escolar.

Art. 80 As escolas ficam obrigadas a fazer constar de seus regimentos escolares a
obrigatoriedade do uso do uniforme concedido pelo Poder Público, discutindo com os alunos,
as normas de uso e orientando a conservação do uniforme.

Art. 90 O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua
publicação.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, em órgão oficial do Município.

Edificio da Prefeitura Municipal de Campo Largo, em 16 de janeiro de 2017.

'1~
Wrrcelo Puppi

Prefeito Municipal
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