
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

LEI N° 097, DE 26 DE JUNHO DE 2003.

Dispõe sobre a abertura dos espaços das
Escolas municipais, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE FLORESTA DO
ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições iegais, faz saber que a
Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - As escolas integrantes da rede municipal de ensino poderão ser utilizadas
pela comunidade a que ela se integra, durante os períodos de não funcionamento curricular,
para as seguintes atividades:

I - espaços sócio- educacionais para realização de cursos, oficinas e exposições.
II - espaços artísticos para apresentação de grupos: folclóricos, danças, teatro e

cinema;
III- espaços esportivos para realização de olimpíadas, torneios e campeonatos;
IV- reunião de grupos da comunidade, para realização de reuniões de crescimento e

preparatórias de organização associativistas e filantrópicas;
V- espaços expositivos para realização de eventos culturais, comunitários, étnicos e

de cidadania.

Art.2° - Compete à Secretaria Municipal de Educação elaborar um calendário com as
datas e horários a serem disponibilizados à utilização pública dos espaços possível.

Art. 3° - A utilização pública dos espaços escolares fica restrito a entidades da
comunidade, com preferência para as associações de moradores do próprio bairro onde se
encontra a escola, para as associações de pais e alunos e grémios estudantis da própria
escola a ser cedida.

§ 1° - As solicitações de cedência de espaços e seus horários far-se-ão diretamente
junto às direções das escolas, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

§ 2° - O solicitante, pessoa jurídica sem fim lucrativo, se responsabilizará pela
utilização do espaço e responderá por qualquer dano ao património do mesmo

§ 3° - A cedência do uso dos espaços escolares não prevêem a utilização do pessoal
da equipe escolar.

§ 4° - A cedência do uso dos espaços escolares será regulamentada por um contrato,
elaborado pela Secretaria Municipal de Educação.
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Art 4° - A utilização dos espaços escolares é gratuita e sem fins lucrativos.

Parágrafo único - No caso de geração de recursos financeiros pela utilização dos
espaços escolares esses serão destinados às atividades não cobertos por recursos garantidos
por tributos ou fundos institucionais.

Art. 5° - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORETA DO ARAGAUAIA, 26
DE JUNHO DE 2003.

MARIA DAS GRÃl^fS MARQUE PEREIRA
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
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