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Lei Nº 1208/1982

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR
CONVÊNIO COM O INSTITUTO DE ENSINO CAMÕES, PARA
ADMINISTRAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE 1º GRAU E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica o Podar Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênio
e Contrato de Comodato, com o INSTITUTO ENSINO CAMÕES, visando à
administração de escolas municipais de 1º Grau. 

Art. 2º - Em decorrência do convênio a que se refere o artigo anterior,
obriga-se a entidade convenente a:

I - Proceder A administração de escolas Municipais de 1º Grau, dentro
das normas legais concernentes à Matéria;

II - Manter o ensino de 1º Grau no Município , dentro dos padrões
exigidos pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná e do
Ministério de Educação e da Cultura - MEC;

III - Envidar todas as gestões necessárias á captação de recursos do
salário Educação, objetivando sua aplicação no Município de União da Vitória -
Estado do Paraná, principalmente , no que se refere a despesas na área de
recursos humanos;

IV - Absorver o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de União da
Vitória, atualmente lotado no magistério e serviços da educação, garantindo
idênticos salários e perspectivas de progressão funcional oferecidas pelo
Município aos regidos pela C.L.T.

V - O Município poderá colocar a disposição da convenente funcionários
do regime estatutário;

VI - Proceder a todas as providencias necessárias ao processo de
transferência de mantenedora das escolas municipais

Art. 3º - Competirá ao Município de UNIÃO DA VlTÓRIA - PR .
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I - Dar em comodato à entidade convenente, os imóveis e instalações
utilizados pelas escolas municipais Conveniadas de 1º grau, na forma da lei civil
vigente;

II - Custear apenas a diferença das despesas referentes ao pagamento
dos funcionários lotados nos estabelecimentos de ensino, objeto deste
instrumentos bem como dom encargos sociais que vinham sendo pagos pelo
município, não cobertas pelos recursos recebidos, a Fundo perdido provenientes
pelo Salário-Educação do Ministério da Educação e da Cultura – MEC.

Art. 4º - O Convênio autorizado por esta Lei, disporá, ainda, sobre a
forma de prestação de conta ca entidade convenente, especialmente no que
tange a percepção e aplicação ao recursos dos salários educação, demonstrativo
de despesas de pessoal para fins do inciso II do artigo anterior, desenvolvimento
dos trabalhos curriculares, dados estatístisticos e outros julgados necessários a
aferição das atividades do instituto convenente.

Art. 5º - O Município de União da Vitória, Estado do Paraná, manterá
programa atuai e Plurianual do investimento na função Educação e Cultura,
visando à construção de obras o instalações escolares competindo-lhe o
fornecimento de material permanente utilizado pelas escolas integrantes do
convênio.

Art. 6º - Todos os alunos matriculados nas escolas, conveniadas, gozarão
de gratuídade  do ensino, mediante concessão de bolsas de estudo a serem
obtidas através da canalização dos recursos provenientes do salário educação
de que tratam o decreto Lei nº 1.423 de 23.10.75 á Decreto nº 76.293 de
23.12.75 ou através de outros recursos.

Art. 7º - Como garantia da obrigação assumida no inciso II do artigo 3º, a
Prefeitura habilitará a entidade convenente ao  recebimento direto junto ao Banco
do Estado do Paraná S/A, ou onde for efetuado o pagamento de parte da quota
do imposto sobre Circulação de Mercadorias, atribuída ao Município  pelo Estado
do Paraná.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições  em contrário.

União da Vitória, 11 de janeiro de 1982.  


