
PROJETO DE LEI  Nº ….../2021. 

 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.471, de 29 de 

julho de 2005, que autoriza o Executivo Municipal a 

disponibilizar vagas para crianças de zero a seis anos em 

escolas/unidades de educação infantil do município. 

 

 

Art. 1º Altera a redação do Art. 1º, da Lei Municipal nº 2.471, de 29 de 

julho de 2005, que passa a vigorar com o seguinte texto: 

 

“Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a disponibilizar ou subsidiar 

vagas para crianças de zero a seis anos domiciliadas no município, a serem ocupadas em 

escolas/unidades de educação infantil particulares do município de Flores da Cunha.” 

 

Art. 2º Altera o Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.471, de 29 de julho de 2005, 

que passa a vigorar com o texto abaixo: 

 

“Art. 2º O Município disponibilizará as vagas de que trata a presente Lei, a 

crianças inseridas em unidades familiares de baixa renda, consideradas estas, aquela em 

que o rendimento do núcleo familiar não ultrapasse 03 (três) salários mínimos nacionais 

mensais.” (NR) 

 

Art. 3º Inclui o Art. 2ºA, na Lei Municipal nº 2.471, de 29 de julho de 2005, 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 2ºA. O município subsidiará 50% (cinquenta por cento) do valor das 

mensalidades das escolas conveniadas, até o limite dos valores estabelecidos por decreto, a 

crianças inseridas em unidades familiares de média renda, consideradas estas, aquela em 

que o rendimento do núcleo familiar seja superior a 03 (três) e inferior a 05 (cinco) salários 

mínimos nacionais mensais, conforme disponibilidade orçamentária.” (NR) 

 

Art. 4º Inclui o Art. 2ºB, na Lei Municipal nº 2.471, de 29 de julho de 2005, 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 2ºB As famílias contempladas com qualquer dos benefícios instituídos 

por esta lei, deverão recadastrar-se anualmente junto à Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto, demonstrando a manutenção do preenchimento dos requisitos para a 

obtenção da vaga ou do subsídio. 

Parágrafo único. O Município poderá revogar o benefício caso seja constatada 

qualquer falsidade na documentação apresentada ou alteração substancial nas condições 

que ensejaram o deferimento.” 

 

Art. 5º Altera o § 2º do Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.471, de 29 de julho de 

2005, que passa a vigorar com o texto abaixo: 

 

“Art. 3º (…) 

  §1º (…) 



 

§ 2º Para efeitos deste artigo, o Poder Executivo Municipal estabelecerá, por 

decreto, os valores a serem pagos às escolas particulares pelas vagas contratadas, assim 

como os critérios exigidos para a concessão.” (NR) 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos onze dias do mês 

de junho do ano de dois mil e vinte e um. 

 

 

 

 

César Ulian 

Prefeito Municipal 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

O Projeto de Lei anexo que encaminhamos a nossa Colenda Câmara 

Municipal, para considerações, apreciação e votação da Senhora Vereadora e dos Senhores 

Vereadores, foi motivada pelas razões a seguir expostas: 

 

A Alteração da Lei Municipal nº 2.471, de 29 de julho de 2015, visa 

ampliar o acesso das famílias a este serviço público de primeira necessidade que é o ensino 

infantil. 

 

Não é recente a notícia de que o município possui uma demanda de 

famílias que buscam o acesso gratuito à educação de seus filhos, e que, contudo, não são 

atendidas, o que reverbera, na maioria das vezes, em ações judiciais, nas quais o município 

sofre reiteradas derrotas. 

 

Sem descuidar tratar-se de uma situação complexa e que necessitará de 

tempo para ser devidamente atendido, tal projeto visa iniciar-se o caminho da solução, 

modernizando os critérios de concessão de vagas e os ampliando, facultando o acesso a um 

maior número de beneficiários.  

 

Além disso, é construída ainda uma ponte de ampliação deste acesso, 

através do fornecimento de subsídios às famílias que, ao menos neste primeiro momento, 

não poderão ser contempladas com a integralidade das vagas ofertadas. 

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, estas são as razões do 

encaminhamento do presente Projeto de Lei Complementar e, considerando o extremo 

alcance social da proposta, permanecemos confiantes em sua aprovação unânime por esse 

Legislativo Municipal, em caráter urgência.  

 

 

 

 

César Ulian 

Prefeito Municipal 
 


