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LEI N® 770/09 DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

"Proíbe a utilização de telefone celular e
equipamentos diversos em sala de aula da Rede
Municipal de Ensino."

Elcio Pascoal Vieira, Vereador no uso de suas

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o Prefeito
Municipal de Pereiras sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica proibido o uso de aparelho

celular, ipod, mp3, mp4, mp5 e outros equipamentos eletrônicos similares
em sala de aula dos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino de
Pereiras, inclusive quando a aula for aplicada fora da sala específica.

§ Único® - A desobediência ao contido no caput

deste artigo acarretará as adoções de medidas previstas em regimento
escolar ou norma de convivência do estabelecimento de ensino.

Artigo 2® - Deverá ser afixado em local de

acesso e nas dependências do estabelecimento de ensino, "as salas de
aula e em outros locais onde ocorram aulas, placas indicando a
proibição, com os seguintes dizeres: "É proibido o uso de apareino
celular, games, ipod, mp3, mp4, mp5 e outros

eletrônicos similares durante as aulas", constando o numero e aaia
da publicação da Lei.

Artigo 3® - Em caso de aluno incapaz ter

cometido à infração, os pais deverão ser comunicados pela direção do
estabelecimento de ensino sobre o procedimento adotado.
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Artigo 4° - O Poder Executivo poderá
regulamentar a presente lei no que couber.

Poeiras, 06 de outubro de 2009.

Roberto Luiz^ilveira
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em lugar de costume nesta prefeitura
municipal, na data supra.

Pedro Alves Silvei
Chefe de Gabin

