
LEI Nº 1269/2018. 
DATA: 11 DE DEZEMBRO DE 2018. 
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO E 
USO DE UNIFORMES ESCOLARES 
PADRONIZADOS E MOCHILA ESCOLAR AOS 
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
 
 

 O SENHOR MOACIR LUIZ GIACOMELLI, PREFEITO 
MUNICIPAL DE VERA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, FAZ SABER QUE A 
CÂMARA APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o fornecimento e uso de uniformes 

escolares padronizados e mochila escolar aos alunos regularmente matriculados no ensino 
fundamental da rede pública municipal de Vera-MT. 

 
Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer 

gratuitamente, a todos os alunos da rede pública municipal  de ensino fundamental, um 
conjunto de uniforme escolar, composto conforme segue: 

 
I– para a Educação Infantil, à partir de 04 anos de idade: 
01 (uma) camiseta; 
01 (uma) bermuda; 
01 (uma) mochila escolar, 02 (dois) cadernos, 02(dois) lápis e 02 

(duas) borrachas. 
 
II– para o Ensino Fundamental: 
01 (uma) camiseta; 
01 (uma) bermuda; 
01 (uma) mochila escolar, 02 (dois) cadernos, 02(dois) lápis e 02 

(duas) borrachas. 
 
Art. 3º. Caberá ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto, definir o modelo do uniforme escolar e da mochila escolar, 
bem como regulamentar a sua distribuição para uso diário ao longo do ano letivo. 

 
Parágrafo único.   Nos uniformes fornecidos pelo Município, fica   

expressamente   proibido   o  uso de propaganda ou publicidade, de forma direta ou indireta, 
bem como logomarcas ou símbolos de empresas, sendo obrigatório o brasão oficial do 
Município e a identificaçao “ rede municipal de ensino”. 

 
Art. 4º. Para o ingresso nas respectivas unidades de ensino, os alunos 

deverão estar uniformizados. 
 
§ 1º. Será de competência da Direção das Escolas Municipais a 

fiscalização e o incentivo do uso adequado dos uniformes escolares de que trata a presente 
Lei. 



 
§ 2º. O aluno sem uniforme, com a devida justificativa dos pais ou 

responsáveis, poderá assistir normalmente às aulas, por período de tempo determinado,  não 
podendo ser submetido a qualquer constrangimento em decorrência do fato. 

 
Art. 5º. A responsabilidade pela higiene e pela conservação, incluindo 

pequenos reparos do uniforme escolar será dos pais ou dos responsáveis legais dos alunos, 
que assinarão termo de recebimento de material, para controle de entrega. 

 
Art. 6º. As despesas decorrentes do cumprimento  da presente Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias específicas da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto: 

07.002.12.361.0023.2040.33.90.30.0000000 (0255) 
07.002.12.365.0023.2041.33.90.30.0000000 (0270) 
 
Art. 7º. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no que 

couber. 
 
Art. 8°. Esta Lei entrará em vigor à partir de 1° de Janeiro de 2019, 

revogadas as disposiçoes em contrário. 
 

 
GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CENTRO 

ADMINISTRATIVO DE VERA, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS ONZE DIAS 
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 

 
 
MOACIR LUIZ GIACOMELLI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

  Registrado nesta Secretaria e afixado no lugar de Costume. 
11/12/2018 
____________________________ 
 Roberto Carlos Dambrós- Sec de Adm. e Finanças 

 


