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Senhor Presidente

Tern a presente a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciagao dessa Egregia Camara Municipal, o incluso Projeto 
de Lei, que dispoe sobre: “INSTITUI A OB RIGA TORIEDADE DE USO DO 
UNIFORME ESCOLAR PADRONIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE CAJAMAR, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

Considerando que o acesso ao ensino obrigatorio e gratuito 
e direito fundamental e que cabe aos Municipios atuar prioritariamente na 
Educagao Basica.

Considerando que os uniformes escolares tern sido 
adotados em fungao da seguranga proporcionada aos estudantes, no sentido de 
serem reconhecidos como alunos da Rede Municipal de Ensino, diferenciando- 
os daqueles que nao o sao, facilitando o controle quanto as pessoas que circulam 
pela escola.

Considerando que a adesao de vestimenta padronizada 
caracteriza tambem uma forma de evitar constrangimento aos alunos com 
menores condigoes socioeconomicas, aproximando-os de uma situagao de 
igualdade no ambito escolar.

Considerando que, uniformizados, todos sao estudantes e 
para os menos abastados, excluidos de tantos espagos socioculturais, o uniforme 
se apresenta como uma oportunidade positiva de inclusao.

Considerando que para os estudantes de melhores 
condigoes economicas, e a possibilidade de renunciar a desejos de consume 
superfluo e de se identificar com seus iguais por meio de valores coletivos 
escolares.

Considerando que o uniforme e cuidado da escola com 
todos, representando para criangas e jovens a cultura escolar e o direito a uma 
educagao igualitaria.
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Apresentamos para apreciagao dessa Casa de Leis, o 
incluso Projeto de Lei onde pleiteamos autorizagao para a instituigao do uso 
obrigatorio do UNIFORME ESCOLAR para os alunos da creche e pre-escola 
na Educagao Infantil e para os do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental, na 
modalidade regular da Rede Municipal de Ensino, bem como sua distribuigao 
anual por parte da Administragao Publica.

Observamos que os uniformes escolares serao adequados 
as estagoes do ano, as faixas etarias dos estudantes e as medidas corporais, os 
quais receberao urn conjunto complete para uso diario ao longo do ano letivo, 
sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educagao a definigao das 
caracteristicas especificas do uniforme escolar, o controle de distribuigao, 
solicitagao de aquisigao, bem como toda e qualquer alteragao e/ou situagao 
pertinentes ao assunto.

Porfim, em cumprimento as determinagoes legais contidas 
na Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
segue a estimativa do impacto orgamentario-financeiro, por meio do incluso 
“Estudo de Adequagao Orgamentaria e Financeira” expedido pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administragao e Gestao e Secretaria Municipal da 
Fazenda, bem como “Declaragao do Ordenador da Despesa” firmado pelo 
Secretario Municipal de Educagao.

Diante do exposto, face a importancia da materia, 
solicitamos a Vossa Excelencia e aos Nobres Vereadores que deliberem, sobre 
o projeto em tela, em regime de urgencia, nos exatos termos do art. 66 da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, os protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

DANILO B IADO
Prefeito Mumcip.

Ao Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara Municipal de
CAJAMAR/SP.
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“INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE 
USO DO UNIFORME ESCOLAR 
PADRONIZADO NA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE CAJAMAR, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”

Art. 1° Fica instituida a obrigatoriedade do uso de uniforme escolar 
padronizado nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Cajamar.

Para fins desta Lei, compreende Rede Municipal de Ensino, 
alunos da creche e pre-escola na Educagao Infantil e do 1° ao 9° ano do Ensino 
Fundamental, na modalidade regular, matriculados nas Unidades Escolares 
municipais de Cajamar.

§1°

§ 2° Os uniformes escolares deverao ser adequados as estagoes 
do ano, as faixas etarias dos estudantes e as medidas corporals.

§ 3° E de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educagao a 
definigao das caracteristicas especificas do uniforme escolar, o controle de 
distribuigao, solicitagao de aquisigao, bem como toda e qualquer alteragao e/ou 
situagao pertinentes ao assunto.

§ 4° Nao poderao ser alterados os modelos de uniformes antes de 
transcorridos cinco anos de sua adogao.

Art. 2° Todos os alunos matriculados nas escolas de Educagao 
Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino receberao anualmente 
do Poder Executive, de forma gratuita, urn conjunto complete para uso diario ao 
longo do ano letivo.

§ 1° A entrega dos uniformes ocorrera, anualmente, 
preferencialmente no primeiro trimestre do respective ano letivo, na escola em que 
estiver matriculado o aluno.

§ 2° A composigao do conjunto a que se refere o caput sera 
estabelecida por meio de Decreto.

§ 3° A distribuigao dos uniformes para alunos matriculados, apos o 
prazo para distribuigao previsto no § 1°, ocorrera no ano letivo subsequente, 
ressalvada a existencia de estoque junto a Secretaria Municipal de Educagao.



$0 Jtlunicipw @ajainareiiura
ESTADO DE SAO PAULO

Projeto de Lei n° /2022- fls. 2

Art. 3° Apos a distribuigao do uniforme escolar, a responsabilidade 
pela conservagao das pegas sera unica e exclusiva dos responsaveis legais pelo 
aluno, assim compreendido a higiene, o uso adequado e a manutengao, incluindo 
pequenos reparos.

Art. 4° Cada Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino de 
Cajamar sera responsavel pela adogao de estrategias pedagogicas para o 
monitoramento, fiscalizagao e incentive ao uso adequado do Uniforme Escolar 
pelos alunos.

Art. 5° As situagbes nao previstas nesta Lei serao analisadas pela 
Secretaria Municipal de Educagao.

Art. 6° As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao 
por conta de dotagbes orgamentarias prbprias, suplementadas se necessario.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na sua publicagao.
/

Prefeitura do Municipio de Cajamar?^9 de margo de 2022.
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DANILO BARBO$A MACHADO 
PrefeitoMi\nicipal


