PREFEITURA DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 5.566, DE 11 DE JANEIRO DE 2022.
Autoriza a aquisição e distribuição de uniformes escolares para
os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Mogi
Guaçu e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder
a aquisição e doação de uniformes escolares, para todos os alunos matriculados na
Rede Municipal de Ensino de Mogi Guaçu.
Art. 21O Poder Executivo definirá, por Decreto, anualmente, os
Kits de uniforme que os alunos matriculados nas Escolas Municipais de Mogi Guaçu
receberão para uso diário.
§ 10 - A entrega dos uniformes escolares ocorrerá em cada uma
das escolas municipais em que os alunos estejam matriculados.
§ 20 - Por ocasião do recebimento dos conjuntos com os
uniformes escolares deverão os responsáveis legais pelo aluno assinar o Termo de
Recebimento do Conjunto de Uniforme Escolar, constante do Anexo 1 desta Lei.
§ 3° - A Secretaria Municipal de Educação providenciará as
trocas dos uniformes, conforme solicitação das escolas, em razão da numeração
incorreta ou defeito de fabricação do mesmo, de modo que deverão os responsáveis
legais pelo aluno, assinar o Termo de Troca do Uniforme Escolar, constante do
Anexo II desta Lei.
§ 41- Após a distribuição dos uniformes escolares, a
responsabilidade pela conservação das peças será única e exclusiva dos
responsáveis legais pelo aluno, assim compreendidos: a higiene, o uso diário
adequado e a manutenção dos uniformes, incluindo pequenos reparos.
Art. 3° As Escolas Municipais de Mogi Guaçu serão
responsáveis pela adoção de estratégias pedagógicas para o monitoramento,
fiscalização e incentivo ao uso do uniforme escolar pelos alunos, devendo incluir,
nos respectivos Regimentos Escolares, as suas orientações.
Art. 4° A regulamentação desta Lei, no que couber, dar-se-á por
meio de Decreto.
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Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correm por conta de
dotações orçamentárias consignadas em orçamento.
Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mogi Guaçu, 11 de Janeiro de 20 -. no 1440 da Fundação do
Município, em 09 de Abril de 1877".

D - OhS
PR;FEI •

Ti

PAULO ALE ANDRE PALIARI
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

ôTTI CAVALHEIRO
KELLY CRISTINA CA
SEC. MUN. DJÓ INISTRAÇÃO
Encaminhada à publicção na data •ra.

JOÃO BAtTS'TAMACHAO
RESP. P/ CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

