
 

 

LEI Nº 4.848 DE 27 DE JUNHO DE 2017 

 

INSTITUI uniformes escolares de uso 

obrigatório na rede municipal de ensino 

e dá outras providências....................... 

 

ARMANDO CARLOS ROOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-
TOQUE/RS. 
 
     FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:  

 

Art. 1º. Ficam instituídos os uniformes escolares de uso obrigatório para os 

alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Não-Me-

Toque/RS. 

 

Parágrafo único. O conjunto completo do uniforme escolar compreende: 01 

(uma) jaqueta de inverno, 01 (um) casaco, 02 (duas) camisetas de mangas longas, 02 

(duas) camisetas de mangas curtas, 01 (uma) bermuda masculina, 01 (um) corsário 

feminino, 02 (duas) legues femininas, 02 (duas) calças masculinas. 

 

Art. 2º. Todos os alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal receberão 

anualmente, a título de doação, do Poder Executivo Municipal, os conjuntos de 

uniformes escolares para uso diário ao longo do ano letivo.  

 

§ 1º.  A entrega anual dos uniformes escolares ocorrerá em cada uma das 

escolas municipais em que os alunos estejam matriculados.  

§ 2º.  Por ocasião do recebimento dos conjuntos com os uniformes escolares, 

deverão os alunos, ou seus responsáveis legais, quando incapazes nos termos da 

legislação civil, assinar o Termo de Recebimento do Conjunto de Uniforme Escolar, 

constante no Anexo I desta Lei, de modo que as escolas remeterão à Secretaria 

Municipal da Educação (SME) todos os Termos de Recebimento, para fins de 

arquivamento.  

§ 3º. A SME manterá em funcionamento, de segunda a sexta-feira, em 

horário de expediente, a Central de Trocas de Uniforme Escolar, a fim de efetuar as 

substituições nos conjuntos, em razão da numeração incorreta ou defeito na fabricação 

do mesmo, de modo que deverão os alunos, ou seus responsáveis legais, quando 

incapazes nos termos da legislação civil, assinar o Termo de Troca do Uniforme 

Escolar, constante no Anexo II desta Lei, o qual permanecerá arquivado na Secretaria. 



 

 

§ 4º. É de inteira responsabilidade do aluno e seus responsáveis a higiene e 

manutenção dos uniformes escolares, incluindo pequenos reparos.  

 

Art. 3º. O uso dos uniformes escolares pelos alunos é obrigatório durante a 

realização de atividades curriculares, extracurriculares e nos eventos oficiais do 

Município.  

 

Art. 4º. Cada Escola Municipal será responsável pela adoção de estratégias 

pedagógicas para o monitoramento, fiscalização e incentivo ao uso adequado dos 

uniformes escolares pelos alunos, devendo incluir, nos respectivos Regimentos 

Escolares, as suas orientações.  

 

Parágrafo Único. As Escolas Municipais deverão realizar reuniões com a 

participação de toda a comunidade escolar a fim de avaliar o cumprimento do uso 

obrigatório dos uniformes, assim como orientar para os cuidados básicos e necessários 

para a conservação destes. 

  

Art. 5º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir as seguintes ações no 

PPA 2014-2017, Lei Municipal Nº 4.252, de 13 de agosto de 2013 e na LDO 2017, Lei 

Municipal Nº 4.779, de 11 de outubro de 2016, a seguir especificadas: 

 

ÓRGÃO: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

UNIDADE: 13 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

FUNÇÃO: 12 – Educação 

SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental 

PROGRAMA: 0044 – Assistência ao Educando 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de Uniformes Escolares 

AÇÃO: 2.152 

OBJETIVO: Assegurar as condições de permanência dos alunos nas escolas 

 

ÓRGÃO: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNIDADE: 13 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

FUNÇÃO: 12 – Educação 

SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil 

PROGRAMA: 0044 – Assistência ao Educando 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de Uniformes Escolares – Pré-Escola 

A: 2.153                                               

Objetivo: Assegurar as condições de permanência dos alunos nas escolas 

 



 

 

Art. 6º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais no 

orçamento vigente, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), nos 

seguintes títulos de despesas: 

 

09.13.12.361.0044.2.152 Fornecimento de Uniformes Escolares 

3.3.9.0.32.00.00.00.00 Material, Bem, Serv. Distribuição Grat..........R$150.000,00 

 

09.13.12.365.0011.2.153 Fornecimento de Uniformes Escolares – Pré-Escola 

3.3.9.0.32.00.00.00.00 Material, Bem, Serv. Distribuição Grat...........R$35.000,00 

TOTAL.................................................................................................R$185.000,00 

 

Art. 7º. Servirá de recurso para a abertura dos Créditos Especiais no 

orçamento vigente, autorizados no art. 5º desta Lei, a redução do seguinte: 

 

Superávit do Exercício Financeiro Anterior.............................................R$ 185.000,00 

TOTAL................................................................................................R$ 185.000,00 

 

Art. 8º. A implementação do uso do uniforme escolar será gradativa, 

considerando a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme regulamentação. 

 

Art. 9º.  A presente Lei será regulamentada por Decreto no prazo de 30 

(trinta) dias.  

 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 

27 DE JUNHO DE 2017. 

              
ARMANDO CARLOS ROOS 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

ELEN CRISTINA HEBERLE 
Procuradora Jurídica Municipal  
OAB/RS 58.704 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DO CONJUNTO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

Eu, (nome do aluno ou responsável), CPF, responsável legal pelo (a) aluno (a) (nome 

do aluno), matriculado na Escola Municipal (nome da escola), declaro ter recebido em 

(data de recebimento), o Conjunto de Uniforme Escolar de uso obrigatório para o ano 

letivo de (ano) . 

 

Não-Me-Toque/RS, (data por extenso) . 

 

(assinatura do aluno ou responsável) 

------------------------------------- Nome completo do aluno ou responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE TROCA DO UNIFORME ESCOLAR 

 

Eu, (nome do aluno ou responsável), responsável legal pelo (a) aluno (a) __(nome do 

aluno)______, matriculado na Escola Municipal __ (nome da escola), declaro ter 

efetuado junto à Central de Trocas de Uniforme Escolar, em _ (data da troca), a 

substituição da (s) seguinte (s) peça (s) que compõe (m) Conjunto de Uniforme 

Escolar de uso obrigatório para o ano letivo de (ano): 

______________________________________________________________________ 

(Descrição da (s) peça (s) em uso. Descrição da (s) peça (s) substituída (s)) 

 

 Não-Me-Toque/RS, (data por extenso). 

 

(assinatura do aluno ou responsável) 

---------------------------------------- Nome completo do aluno ou responsável 

 


