
LEI Nº 990/ 2003. 
 

DISPÕE SOBRE ADITAMENTO DO 
ANEXO I DA LEI Nº 939/02 (LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2003) 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE, Prefeito Municipal de Serrana, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  
FAZ SABER que, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte lei: 
 

Art. 1º. Fica aditado o Anexo I da Lei Municipal nº 939/02, quanto ao tópico 
“DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA”, para fazer constar como 
diretriz orçamentária para o exercício em vigor, estudos e desenvolvimento de projeto 
para implantação de faculdade municipal, conforme inclusão em anexo que faz parte 
integrante da presente lei. 

Parágrafo Único. Fica autorizada a suplementação, sem comprometimento do 
percentual previsto para o presente exercício, dos valores necessários à realização de 
estudos e implantação do projeto previstos no caput do presente artigo, até o limite de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
isposições em contrário. 

 
 
PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D'ALVA 
18 de agosto de 2003 
 
 
VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
      PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
PUBLICADA NA SECRETARIA DA PREFEITURA 
NA DATA SUPRA NO LOCAL DE COSTUME 
 
 
VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
       PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 
 
 
 



 
ANEXO 

 
(Lei nº 939/2002 – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003) 

 
“ANEXO I 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
PROGRAMA 
Construção de uma Creche (Centro de Educação Infantil) 
Construção de uma Creche (Centro de Educação Infantil) 
Construção de uma Creche Jardim Cristina (Centro de Educação Infantil) 
(ao lado da Escola Paulo Betarello) 
Reforma geral na  EMEI Jardim Bela Vista 
Reforma geral na EMEI de Serrana 
Ampliação e otimização do atendimento da Creche Santa Clara 
Implantação  de Sistema eletrônico de registro do ponto através de 
impressão digital para docentes e profissionais burocráticos da área 
Ampliação do atendimento nas Creches e EMEIs Municipais através de:  
a) contratação de estagiários, abrindo espaço de trabalho para 

estudantes prestes a estarem formados para ingressar no mercado de 
trabalho; 

b) Repasse orçamentário para contratação de mão de obra para 
serviços braçais/manutenção e limpeza dos próprios. 

Aquisição de Uniformes completos e abrigos definidos pelo DMEC dos 
alunos das Creches 
Aperfeiçoamento de professores e profissionais de ensino Educação 
Infantil (Creches e Pré-Escola) 
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
Serviços de manutenção nas Unidades de Educação Infantil 
Contratação de pessoal: docentes e administrativos das escolas 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 



 
PROGRAMA 
Construção de uma EMEF (1ª a 4ª Séries) 
Construção de uma EMEF (5ª a 8ª Séries) Jardim Boa Vista 
Reforma Geral na EMEF Profa. Maria Celina W.de Assis 
Reformas e manutenção gerais nas EMEFs Municipais 
Ampliação da EMEF Benedito Monteiro (4 salas de aula) 
Contratação de pessoal  docentes e burocráticos nas escolas 
Aquisição de todo mobiliário e equipamentos necessários ao atendimento 
das novas Unidades escolares e das existentes 
Ampliação de Salas de informática EMEF Profa. Maria Celina Walter de 
Assis e EMEF Jardim D. Pedro I 
Implementação de sistema eletrônico de registro de ponto através de 
impressão digital para docentes e profissionais burocráticos da área 
Estabelecimento de convênio c/ APMs das UEs objetivando o repasse de 
verbas para o custeio de despesas de pequena monta, aquisição de 
materiais e ou serviços, diretamente pelas escolas 
Interligação das UEs. à Internet  (com linha exclusiva) 
Aquisição de Uniformes 
Cursos de aperfeiçoamento para docentes e funcionários burocráticos 
Serviços de manutenção nas EMEFs e material pedagógico de Consumo 
Reforma no telhado e piso da EMEF Dalzira Barros Martins 
 
 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
PROGRAMA 
Manutenção do atendimento EMEF Jardim Boa Vista  (1ª a 4ª Séries) 
EMEF Profa. Maria Celina Walter de Assis (5ª a 8ª Séries) 
Contratação de pessoal entre docentes e burocráticos para atendimento das 
duas escolas 
Serviço de manutenção dos cursos nas duas Unidades 
Uniformes (definidos pelas UEs. e aos alunos das UEs 
Aquisição de material ao atendimento dos programas descritos 
Cursos de aperfeiçoamento aos profissionais (professores) 
 
 
 
 
ENSINO SUPERIOR 



 
PROGRAMA 
Contratação de empresa ou profissionais especializados em assessoria e 
consultoria para implantação de faculdade municipal, de terceiro grau de 
ensino. 
Implementação das conclusões dos estudos e do projeto de criação, com 
início das atividades. 
Celebração de convênios com entidades educacionais de direito público ou 
privado, para a execução do objeto do programa. 
 
 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
PROGRAMA 
Implementação do atendimento a alunos com dificuldades de aprendizado 
e/ou que apresentam deficiências e que requeiram uma educação com o 
ensino especializado. 
Organização de sistema de transporte especial com estudos para aquisição 
de veículo especial 
Material didático e equipamentos 
Cursos de aperfeiçoamento destinado aos professores da área 
 
CULTURA 
 
PROGRAMA 
Criação de um Centro Cultural nas áreas: Teatro, dança, música, 
literatura, artes plásticas, fotografia, artesanato, etc. (jardim Boa Vista). 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PADRE JOSE DE 
ANCHIETA 
 
PROGRAMA 
Construção de um prédio apropriado para abrigar a Biblioteca Municipal, 
dotando-a de materiais; equipamento e recursos humanos necessários para 
seu pleno funcionamento 
Ampliação do acervo da biblioteca Municipal 
Material de consumo e equipamentos 
Computadores (Informática) 
 
TRANSPORTE DE ALUNOS 



 
PROGRAMA 
Reordenamento do transporte com melhoria de infra estrutura do sistema 
com aquisição de ônibus para o transporte de alunos. 
 
COZINHA PILOTO / PADARIA / VACA MECÂNICA MUNICIPAL 
 
PROGRAMA 
Construção de local apropriado para Cozinha Piloto / Padaria  e Vaca 
Mecânica 
Equipamentos necessários a Cozinha Piloto / Padaria  e Vaca Mecânica 
Aquisição de um veículo para transporte da merenda escolar  
Aquisição de “containers” para transporte da merenda escolar Dez / 2003 
Implantação na merenda de frutas da época (1 a 2 vezes/semana)  
 
PROJETOS ESPECIAIS 
 
PROGRAMA 
Programa “Visita do Saber” 
“Clique a Vida” 
“Escola de Pais” 
“Oficinas Alternativas 
Rede  Saci (Solidariedade, apoio, comunicação e informação)  
 
SEGURANÇA ESCOLAR 
 
UNIFORMES 
 
CARGO MATERIAL DE 

APLICAÇÃO DIRETA 
Segurança Escolar Conjunto de Uniformes 
Segurança Escolar Pares de calçados 
Segurança Escolar Cobertura (bonés) 
Segurança Escolar Uniforme de ciclistas 
 
 
 
 
 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 



 
APLICAÇÃO EQUIPAMENTO 
Ronda Escolar Motocicleta 
Ronda Escolar Sinalizador ac. 
Ronda Escolar Rádio (HT) 
Ronda Escolar Capacete”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


