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PROJETO DE LEI Nº 144-01/2021 

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

 
Art. 1º Fica instituído o uso de uniformes padronizados para os alunos da rede de 

ensino municipal em atividades curriculares e extracurriculares.  
 
§ 1º Os uniformes a que se refere o caput deste artigo, serão fornecidos pelo 

Município, gratuitamente, à base de 01 (um) conjunto completo por aluno, a cada ano letivo. 
§ 2º O conjunto completo do uniforme compreende: 
I -  Agasalho: casaco -tecido helanca, azul marinho, com zíper frontal, sem capuz, 

no casaco listras vermelha e branca no punho e na barra, a barra em elástico, logo na parte 
da frente, no lado esquerdo do peito. 

II – Calça: tecido helanca, azul marinho, com viés vermelho e branco na lateral e 
elástico na cintura. 

III -  Bermuda: Feminino em tecido suplex, elástico na cintura, cor azul marinho, com 
listra vermelha grossa e viés branco nas laterais.  

IV - Masculino em tecido helanca, elástico na cintura, cor azul marinho, com listra 
vermelha grossa e viés branco nas laterais. 

V - Camiseta: manga curta, em poliéster e viscose, cor predominante azul marinho, 
com detalhe na diagonal em vermelho, gola vermelha e viés branco em cima dos ombros, 
logo no lado esquerdo do peito. 

 
§ 3º Em caso de troca ou defeito o responsável legal do aluno terá o prazo de 5 

(cinco) dias para se manifestar junto a secretaria do respectivo educandário. 
 
§4º A família que tiver interesse poderá adquirir uniforme extra, com recursos 

próprios.  
 
§ 5º Nos casos fortuitos e de força maior, poderá ser doado ao aluno uniforme 

adicional. 
 
Art. 2º O uso diário do uniforme será recomendado para todos os alunos da rede de 

ensino municipal. 
 
Art. 3º Os uniformes serão adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de 

Estrela, mediante processo de licitação, e doados, por termo, a cada aluno, através do seu 
responsável, cabendo a este a responsabilidade pela sua conservação, manutenção e 
pequenos reparos. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 19 de novembro de 2021. 

 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 
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     César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 19 de novembro de 2021. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 144-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 144-01/2021, que institui o uso de uniforme padronizado pelos alunos 
da rede de ensino municipal. 

O Executivo defende o uso de uniformes escolares como 
forma de difusão de princípios básicos como o de igualdade entre os alunos, tendo em 
vista que o seu uso pelos estudantes permitirá que não haja diferenciação na vestimenta 
de cada um, além da clara identificação entre seus pares, bem como, deixando-os com 
sentimento de pertencimento a uma rede de ensino. 

A iniciativa tem também um viés social se considerado a 
realidade socioeconômica de muitos estudantes da rede municipal de ensino. 

Por fim, para além dos fatos mencionados, o uniforme 
escolar representa a padronização dos estudantes da rede, oportunizando maior 
segurança, pois com o uso de uniforme são identificados em qualquer ambiente, 
inclusive em eventuais atividades complementares e extraclasse. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


