
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei nº 3.485/2019                                                                                                     29 de agosto de 2019 

 

Autoriza o Poder Executivo a instituir 
programa de uniforme padronizado e 
apostilas para os estudantes da rede 
municipal de ensino. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. 
FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

L E I 

Art. 1º Fica autorizado ao município de São Francisco de Paula instituir o 
Programa de distribuição gratuita de uniformes padronizados para os estudantes da rede 
municipal de ensino.  

§ 1º Os uniformes a que se refere este artigo serão fornecidos pelo Município, 
gratuitamente. 

§ 2º É facultado à família dos estudantes a aquisição dos uniformes, utilizando 
recursos próprios. 

Art. 2º O uso diário do uniforme poderá ser obrigatório para todos os alunos 
da Pré-Escola ao 9° ano do Ensino Fundamental da rede de ensino municipal, cabendo a 
cada Escola o estabelecimento de regras para o cumprimento deste artigo. 

Art. 3º Os uniformes serão adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação, 
mediante processo de licitação, e doados a cada aluno, por termo, através do seu 
responsável, cabendo a este a responsabilidade pela sua conservação, manutenção e 
limpeza. 

§ 1º Os uniformes deverão atender às condições climáticas do Município, sendo 
ofertado, no mínimo: 

I – camiseta de manga curta para as estações de primavera e verão; 

II – camiseta de manga longa para as estações de outono e inverno. 

§ 2º Sempre que possível e houver recursos financeiros disponíveis, a 
distribuição dos uniformes deverá contemplar, além dos itens previstos no § 1° deste 
artigo, calça, jaqueta e camisa pólo. 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a instituir programa de 
distribuição de apostilas, através da Secretaria Municipal de Educação aos alunos da Pré-
Escola ao 9° ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.   
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§ 1º As apostilas serão adquiridas e disponibilizadas anualmente, de acordo 
com a programação para suprir a demanda, no limite das dotações orçamentárias, na 
forma da lei de licitações e legislação correlata. 

§ 2º É da Secretaria Municipal de Educação a responsabilidade pela fiscalização 
da conservação e utilização das apostilas.  

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão pelas dotações 
orçamentárias de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, referentes à Educação 
Infantil (Pré-Escola) e ao Ensino Fundamental, bem como dos recursos oriundos do 
Salário Educação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de São Francisco de Paula, 29 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

 
Marcos André Aguzzolli 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e publique-se. 
 

 

Roberto Monaco Lopes 
Secretário de Administração 
 


