
Lei n° 264/97 

ESTABELECE O PROGRAMA DE APOIO AO 

ENSINO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

DARCI JOSE LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Art. 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1° - A presente Lei estabelece o Programa de Apoio ao Educando. 

Art. 2° - O apoio ao educando, será desenvolvido de acordo com as disposições e 

segundo os critérios estabelecidos nesta Lei, e se dará, preferencialmente, através das 

seguintes ações: 

I – apoio material e financeiro ao educando; 

II – aprimoramento do corpo docente do Município. 

Art. 3° - O Aluno regularmente matriculado em qualquer escola (ou em qualquer escola 

de 1° grau) da rede pública Municipal de Glorinha, que tem como mantenedor a prefeitura, 

poderá receber uniforme padronizado, com o logotipo do Município. 

Art. 4° - Para se habilitar ao uniforme, o aluno deverá comprovar: 

I – Estar regularmente matriculado em escola da rede escolar Municipal de Glorinha; 

II – Ter assiduidade às aulas, no período anterior. 

Parágrafo Único – O disposto no Inciso II, desta Lei, não se aplica aos casos de 

transferências de outras escolas ou de alunos que estejam ingressando pela primeira vez. 

Art. 5° - O uniforme de que trata o art. 3° desta Lei compreenderá, no mínimo: 

a) um (1) agasalho para o inverno e outro para o verão, composto de uma calça e 

uma blusa ou jaqueta; 

b) uma (1) bermuda do mesmo material e cor do agasalho; 

c) duas (2) camisetas brancas; 

d) um (1) par de calçados apropriado para o uniforme. 

Parágrafo Único – O órgão de educação detalhará os uniformes e estabelecerá os 

modelos que serão aprovados por Decreto Executivo. 

Art. 6° - O uniforme será entregue ao aluno à vista de um termo de compromisso 

firmado por seus pais ou responsáveis, os quais ficarão obrigados ao zelo e conservação do 

mesmo. 

Art. 7° - O uniforme destina-se, exclusivamente, ao uso nas atividades escolares, e será 

devolvido à escola, nos seguintes casos: 

a) quando o aluno deixar de freqüentar a rede de ensino do Município; 

b) nos casos de substituição do uniforme por falta de condições de uso ou por 

tornar-se pequeno, m decorrência do crescimento físico do aluno. 



Art. 8° - A falta de cuidado com o uniforme acarretará, aos pais do aluno ou a seus 

responsáveis, a indenização correspondente ao valor do mesmo, ou à parte afetada. 

Art. 9° - Recebido o uniforme, o aluno fica obrigado a freqüentar as aulas devidamente 

uniformizado, salvo casos especiais estabelecidos pela Direção da escola em que estiver 

matriculado. 

Art. 10° - Poderá ser concedido auxílio transporte ao aluno do curso profissionalizante 

ou de curso universitário, residente no Município de Glorinha. 

Art. 11° - O auxílio pode ser concedido no valor integral ou parcial, segundo as 

disponibilidades do Município, mediante parecer da Comissão de Avaliação, composta, no 

mínimo, por cinco  (5) membros dentre professores, designados por portaria. 

Parágrafo Único – serão designados três membros suplentes, que substituirão os 

titulares em seus impedimentos. 

Art. 12° - Os auxílios serão requeridos à Secretaria Municipal de Educação, Saúde e 

bem Estar Social à qual caberá: 

a) analisar e selecionar os candidatos de acordo com os critérios estabelecidos em 

regulamento; 

b) recomendar o valor do respectivo auxílio; 

c) manter fichário atualizado dos alunos cujos auxílios transporte tenham sido 

concedidos pelo Município. 

Parágrafo Primeiro – Os auxílios transporte serão concedidos até 31 de março de cada 

ano. 

Parágrafo Segundo – Será publicada lista completa e detalhada dos alunos 

contemplados com auxílio transporte, no prazo mínimo de 60 dias de sua concessão. 

Art. 13° - O auxílio será pago: 

I – diretamente ao transportador, que dele dará a competente quitação ao Município; 

II – à empresa transportadora, pela aquisição das respectivas passagens. 

Parágrafo Único – Haverá rigoroso controle da utilização do transporte ou das 

passagens entregues aos beneficiados. 

Art. 14° - O aluno que não lograr aprovação no período letivo a que se refere o auxílio 

transporte, poderá perder o direito à sua renovação ou a novo auxílio para período seguinte, 

salvo deliberação da Comissão de Avaliação. 

Art. 15° - Para se habilitar ao auxílio, o aluno deve comprovar: 

I – ser residente no Município de Glorinha; 

II – valor da renda familiar; 

III – estar matriculado no estabelecimento de ensino; 

IV – a carga horária semanal. 

Art. 16° - A partir do exercício de 1998, os pedidos que ingressarem após 31 de março 

serão analisados e decididos para vigerem no período letivo seguinte. 

Parágrafo Único – Para cursos profissionalizantes não será aplicado este artigo. 



Art. 17° - A freqüência em cursos de estudos adicionais, visando a melhoria e o 

aperfeiçoamento do corpo docente na rede municipal, será apoiada pelo Município, nas 

seguintes modalidades: 

I – auxílio na modalidade de bolsa de estudos; 

II – auxílio transporte. 

Art. 18° - Para se habilitar ao auxílio, interessado deverá optar por uma das 

modalidades. 

Art. 19° - O auxílio pode ser concedido em valor integral ou parcial, segundo as 

disponibilidades do Município, nos termos do parecer da Comissão de Avaliação, de que trata 

o art. 11, desta Lei. 

Parágrafo Único – A aprovação do parecer da Comissão de Avaliação, cabe ao Chefe do 

Executivo Municipal. 

Art. 20° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do orçamento 

do exercício em vigor. 

Art. 21 ° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA,  em 20 de junho de 1997. 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 


