
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA-ES 

LEI N" 636/2004- 04 DE MAIO DE 2004. 

DOA UNIFORMES AOS ALUNOS DO 
ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL, E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 Prefeito Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito Santo, no uso 
de suas atribui96es legais, faz saber que a Ciimara Municipal APROVOU e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Artigo l"- Fica autorizado ao Poder Executivo a doar unifonnes aos alunos 
do Ensino Infantile Fundamental da Rede Municipal. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: 0 pagamento da doa~iio do uniforme sera no 
valor de ate R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para cada aluno. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Esta doa~iio sera de uma unica vez e anualmente. 

Artigo 2" - 0 pagamento da doa9ao do unifonne de que !rata o paragrafo I •, sera 
repassada diretamente as empresas que confeccionarem os unifonnes, atraves de 
comprova9iio de nota fiscal, escolhidas preferencialmente entre aquelas sediadas 
neste municipio. 

Artigo 3" - 0 pagamento dos unifonnes de que !rata esta Lei, sera avaliado 
e autorizado pela Secretaria Municipal de Educa9iio, atraves de declara9ilo 
fornecida pela escola da comprova9iio de frequencia do aluno a ser beneficiado e 
certidiio de nascimento ou documento judicial. 

Artigo 4"- E vedado a doa9iio de unifonnes, em desacordo com o artigo 3". 

Artigo s· - Constitui infra9iiO grave, punivel na fonna da Lei, doar 
unifonnes indevidamente. 
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Artigo 6" - A doayilo dos unifonnes ten\ vigencia e extincao de acordo com 
a Administracao Municipal. 

Artigo 7" - Os recursos para cobrir as despesas da presente Lei advinl.o das 
dotacoes orcamentarias previsto no orcamento vigente do municipio. 

Artigo 8"- Esta Lei entrara em vigor na data sua publicacao. 

Artigo 9•- Revogam as disposicoes em contrario. 
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