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PTefeitura &£%
Conceigao do Jacuipe

Humanizar &  De^senvolver

n° 483/2010, de 17 de dezembro de 2010.

"Disp6e   sobre   a   implantacao   da   Olimpiada

Estudantil e da outras provid€ncias".

A  Prefeita  do  Municipio  de  Conceigao  do  Jacuipe,  Estado  da  Bahia,  Excelentissima
Senhora,  TANIA  MARLI  RIBEIR0  YOSHIDA,  em  obediencia  ao  disposto  na  Constituigao
Federal e na Lei  Organica Municipal,  faz saber que a Camara Municipal de Vereadores, prop6s,
discutiu e aprovou, sendo sancionada a seguinte Lei:

Art.  1°  -  Fica criada  a  Olimpiada Estudantil,  que tern como  objetivo  fomentar uma
saudavel competigao entre os alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Basico, devidamente matriculados e
com freqtiencia regular em Escola Ptiblica, premiando aquele que obtiver a melhor media global no
ano letivo.

Art. 2° - Para efetiva organizagao da Olimpiada Estudantil, a Secretaria Municipal de
Educapao,  por  meio  de  portaria,  constituira  uma  comissao  formada  por  cada  Diretor  de  Escola
Ptiblica que contemple do 6° ao 9° ano do Ensino Basico.

Art.  3°  -  A  comissao  estabelecida  no  artigo  anterior,  coordenada  pelo   Secretario
Municipal  de  Educagao,  logo  ap6s  o  encerramento  de  cada  ano  letivo,   se  reunira  mediante
convocagao pievia,  a fim de analisar e deliberar sobre os alunos vencedores, mediante crit6rios a
seguir:

§  1°  -  Os  05  (cinco)  alunos  que  ao  final  do  ano  letivo  de  cada  serie,  levando-se  em
conta todas as unidades escolares municipais, que obtiveram as melhores m6dias globais, farao jus
a seguinte premiagao:

I -0 primeiro colocado recebera 01  (urn) computador portatil, do tipo note book, de
configuragao intermediaria;

11 -0 segundo e o terceiro colocados receberao cada urn deles 01  (urn) computador, de
configuragao intermediaria;

Ill -0 quarto e o quinto colocados receberao cada urn deles 01  (uma) bicicleta.

§2°  -  Em  caso  de  empate  entre  os  concorrentes,  sera  vencedor  aquele  com  melhor
freqtiencia.

Art.  4°  -  0  Poder  Executivo  regulamentara  esta  Lei  ate  sessenta  dias  ap6s  a  sua
aprovagao.

Art.   5°   -   As   despesas   decorrentes   desta   Lei   correrao   por   conta   das   dotag6es
ongamentarias pr6prias do Poder Executivo Municipal.

Art. 6° -Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceigao do Jacuipe, em 17 de dezembro de 2010.
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