
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 052/2014

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE USO DE
UNIFORME ESCOLAR PADRONIZADO NA REDE
MUNICPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PASSO
FUNDO, CONFORME ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o inciso VII do art. 110
da Lei Orgânica Municipal e CONSIDERANDO que, neste
ano de 2014, o Município está implantando o uso do Uniforme
Escolar para todos os alunos das escolas da Rede Pública
Municipal de Ensino; CONSIDERANDO que o acesso dos
alunos à escola com o uniforme padronizado constitui-se numa
oportunidade de viabilizar a identificação destes com o espaço
escolar; CONSIDERANDO que o Programa Uniforme Escolar
nas Escolas Municipais tem por base os conceitos de
autoestima, economia, segurança, pertencimento, identidade,
talento, mobilidade, orgulho; CONSIDERANDO que a
proposta de uso do Uniforme Escolar deseja caracterizar-se
pela forma plural e democrática, DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade do uso de uniforme
escolar padronizado nas escolas da rede pública municipal de
ensino do Município de Passo Fundo.
§1º - Os uniformes escolares deverão ser adequados às
estações do ano, às faixas etárias dos estudantes e às medidas
corporais. 
§2º - É de responsabilidade da Secretaria de Educação a
definição das características específicas do uniforme escolar,
devendo sempre serem confeccionados nas cores oficiais do
Município, azul e verde.
Art.2º - 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.
§1º - O uniforme a que se refere este artigo será fornecido,
obrigatoriamente, pelo Poder Executivo de forma gratuita à
todos os alunos matriculados nas escolas da rede, para o uso
diário ao longo do ano letivo. 
§2º - A entrega dos uniformes ocorrerá, anualmente, no
primeiro trimestre do respectivo ano letivo, na escola em que
estiver matriculado o aluno.
§ 3° - A distribuição dos uniformes para alunos que se
matricularem no transcorrer do ano letivo, ocorrerá no ano
letivo subsequente, ressalvada a existência de estoque junto à
Secretaria Municipal de Educação. 
§ 4º - Por ocasião do recebimento dos conjuntos do uniforme
escolar e do respectivo manual de orientação, deverão os
alunos, ou seus responsáveis legais, quando incapazes nos
termos da legislação civil, assinar o Termo de Recebimento,os
quais serão arquivados na Secretaria da Educação.
Art. 3º - A SME manterá em funcionamento diário, de segunda
a sexta-feira, em horário de expediente, a Central de Trocasdo
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, o qual
permanecerá arquivado na Secretaria. 
Art.4º - Após a distribuição do uniforme escolar, a
responsabilidade pela conservação das peças será única e
exclusiva dos responsáveis legais pelo aluno, assim
compreendido a higiene, o uso adequado e a manutenção dos
uniformes escolares, incluindo pequenos reparos.



§ 1º - No caso de perda do uniforme escolar e observada a
existência de estoque para reposição, o aluno poderá ser
restituído, mediante requerimento escrito firmado pelo
representante legal do aluno, endereçado à Direção da
respectiva escola, quem caberá avaliar a conveniência e
oportunidade da restituição.
§ 2º – No requerimento de que trata o parágrafo anterior
deverão estar justificadas e esclarecidas as circunstâncias em
que se verificou a perda do uniforme, juntando os documentos
que se entender como pertinentes.  
Art. 5º - Para ter acesso as dependências da escola em que está
matriculado, no horário de aula, como também para realizar
todas as atividades curriculares e extracurriculares, o aluno
deverá estar usando, no mínimo, uma peça da parte superior do
uniforme escolar que seja visível, permitido o conjunto como
uso de calça  ou bermuda azul marinho ou preta.
Parágrafo único - Naquelas escolas em que houver sido
adotado o uso de uniforme do educandário, será permitida a
sua utilização em substituição ao uniforme escolar da rede
pública municipal.
Art. 6º - Cada escola da Rede Municipal de Ensino de Passo
Fundo será responsável pela adoção de estratégias pedagógicas
para o monitoramento, fiscalização e incentivo ao uso
adequado das peças da Coleção Uniforme Escolar pelos
alunos.
Art. 7° - As situações não previstas no presente Decreto serão
solucionadas pela Secretaria de Educação.
Art.8º - As despesas para o cumprimento do presente decreto
correrão por conta de dotações orçamentárias específicas da
Secretaria de Educação, resguardando, sempre, a
disponibilidade financeira do Município. 
Art. 9° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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