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CÂMARA MUNICIPAL DE CANUDOS
Rua Getúlio Vargas, s/n, Centro, CEP 48.520-000
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LEI N.º 475 de 02 DE DEZEMBRO de 2019

“Dispõe

sobre

a

denominação

do

Centro

Tecnológico no Bairro Califórnia, Município de
Canudos-BA”.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CANUDOS aprovou, o Prefeito
silenciou, e eu, Rômulo Sá Rebelo de Araújo, Presidente, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Dá o nome de CENTRO TECNOLÓGICO PADRE LÍVIO, ao centro
tecnológico situado no Bairro Califórnia neste Município de Canudos-Bahia.
Art. 2.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Câmara Municipal de Canudos, 02 de Dezembro de 2019.

Rômulo Sá Rebelo de Araújo
Presidente

Email:cmcanudos@hotmail.com
Site: www.camara.canudos.ba.io.org.br
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LEI Nº 476 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019
EMENTA: Cria o “Diploma Ensino Nota Dez”,
para estudantes do ensino fundamental, médio das
redes de ensino estadual, municipal e Particular do
Município de Canudos-Ba e dá outras
providências.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE CANUDOS aprovou, o Prefeito
silenciou, e eu, Rômulo Sá Rebelo de Araújo, Presidente, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Cria o diploma “Ensino Nota Dez”, ao final de cada ano letivo para
homenagear os estudantes, professores e escolas dos ensinos fundamental e médio das
redes de ensino estadual, municipal e particular do Município de Canudos-BA.
Art. 2º. O estudante deverá ter a maior média global. Havendo empate, o critério
utilizado será o de maior nota na disciplina de português, matemática e maior frequência
e, se persistir o empate, será efetuado sorteio e selecionado 02 (dois) alunos nota dez.
Parágrafo único - Será homenageado um "aluno nota dez" de cada
estabelecimento de ensino fundamental e um "aluno nota dez" de cada estabelecimento
de ensino médio.
Art. 3º. O professor deverá ter dois critérios para escolha, ser professor do aluno
com a maior média global, ter a melhor frequência em sala de aula. Havendo empate,
será efetuado sorteio e selecionado 02 (dois) professores nota dez.
Parágrafo único - Será homenageado um "Professor nota dez" de cada
estabelecimento de ensino fundamental e um "professor nota dez" de cada estabelecimento
de ensino médio.

Art. 4º. A Diretoria de cada escola do Ensino Fundamental e Médio informará
via ofício, ao Poder Legislativo Municipal, até o dia 10 (dez) do mês de dezembro de
cada ano o (s) "aluno(s) nota dez" da respectiva instituição de ensino.
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Art. 5º. A homenagem será efetuada através da entrega de um diploma pela
Câmara Municipal na Sessão Solene no mês de março do ano seguinte ao de verificação
das notas.
Art. 6º. O diploma do “Aluno Nota Dez” deverá conter o emblema do
Município, sendo confeccionado especialmente para fim expresso nesta lei.
§1.º No diploma constará o nome do aluno, série que estuda, nome da escola,
filiação, além da homenagem que lhe está sendo prestada.
§2.º No verso do diploma constarão dados referentes ao Registro Escolar e
parecer descritivo sobre o desempenho do aluno referente à área cognitiva, afetiva,
psicomotora, que serão preenchidos pela Escola, sob a responsabilidade da mesma,
devendo constar logo após, a assinatura da Direção.
§3.º No verso do diploma constarão também registros referentes ao número e
página do livro em que está sendo registrado o diploma.
§4.º O diploma será assinado pelo Prefeito, pelo Presidente da Câmara de
Vereadores e pelo Secretário de Educação do Município.
Art. 7º. Serão premiados, ainda, o melhor "aluno nota dez" de todas as escolas
de ensino fundamental e ensino médio.
§ 1º Será escolhido como melhor "aluno nota dez" aquele que obtiver a maior
nota da média final dentre os demais "alunos nota dez".
§ 2º Em caso de empate será adotado o critério estabelecido no parágrafo único
do artigo 2º.
Art. 8º. Terá o Diploma de “Escola NOTA 10”. A instituição de ensino
fundamental e ensino médio que o aluno seja premiado de acordo com o artigo 7º, § 1º.
Art. 9º. O diploma “Aluno Nota Dez”, será considerado em concursos de
Títulos, nos termos da Lei Orgânica Municipal.
Art. 10º. A premiação poderá consistir em:
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I - Curso de idiomas;
II - Curso de informática;
III - Bolsa-estágio;
IV - Bolsa de estudos.
§ 1º A premiação dependerá de formalização de convênio entre a Câmara
Municipal e o setor privado.
§ 2º Caso não seja formalizada qualquer parceria, a Câmara de Vereadores
poderá realizar a premiação com recursos próprios e o prêmio será definido a critério da
Presidência da Câmara Municipal.
§ 3º Os convênios firmados deverão ser respeitados na transição presidencial.
§ 4º Em caso de desistência do primeiro colocado, será convocado o próximo na
classificação final.
Art. 11. O art1º. desta lei só irá abranger as escolas particulares do município de
canudos após 3 anos de diplomação das redes publicas de ensino.
Art. 12.As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias de cada exercício.
Art. 13° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 14- Revogadas as disposições em contrário

Câmara Municipal de Canudos-BA, 02 de Dezembro de 2019.

Rômulo Sá Rebelo de Araújo
Presidente
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