
             DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

  
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.260.11, de 15 de junho de 2011. 
 

 
Institui a obrigatoriedade de uso de 
uniforme padronizado pelos alunos 
da rede de ensino municipal. 

 
 

Art. 1º- Fica instituída a obrigatoriedade de uso de uniformes 
padronizados para os alunos da rede de ensino municipal.  

 
§ 1º - Os uniformes a que se refere este artigo serão fornecidos 

pelo Município, gratuitamente, à base de 01 (um) conjunto completo 
por aluno, de acordo com a necessidade de uso. 

 
§ 2º - O conjunto completo do uniforme compreende camiseta 

e abrigo (calça e casaco). 
 
§ 3º - Nos casos fortuitos e de força maior, devidamente 

justificado, poderá ser doado ao aluno uniforme adicional. 
 
Art. 2º - O uso do uniforme é obrigatório em no mínimo três 

vezes por semana, para todos os alunos da rede de ensino municipal, 
tendo em vista necessidade de limpeza. 

 
Parágrafo único – Fica vedada a utilização dos uniformes em 

atividades fora do horário letivo, mas permitido o uso em eventos 
educacionais.  

 
Art. 3º - Os uniformes serão adquiridos pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Lazer, e doados, por termo, a cada 



aluno, através do seu responsável legal, cabendo a este a 
responsabilidade pela sua conservação e manutenção. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão pela 

seguinte dotação orçamentária: 
 

ORGÃO: 05 – Sec. Municipal da Educação, Cultura e Lazer 
UNIDADE: 01 - MDE 
PROJETO/ATIVIDADE: 12122001612.023- Manut. Desenv. Gerenc. 
Ativ. Gab. Sec. Educação 
ELEMENTO DA DESPESA: 137/3.3.90.30.00.0000 – Material de 
Consumo 
 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

Gabinete da Prefeita, 15 de junho de 2011. 
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