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LEI MUNICIPAL Nº 852, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 
 
 

INSTITUI O “DIA DA FAMÍLIA NA 
ESCOLA”, NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE MUTUM E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

   
 
O povo do Município de Mutum, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes na Câmara Municipal de Vereadores, decretou e eu João Batista 
Marçal Teixeira, Prefeito Municipal, em seu nome sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

 
Artigo 1º- Fica instituído, na rede municipal de ensino, o “Dia da 

Família na Escola”, tendo como objetivo estimular e incrementar a participação da 
família do educando nas questões e problemas da comunidade escolar. 

Artigo 2º- O Poder Executivo envidará todos os esforços necessários 
no sentido de realizar as atividades relacionadas às comemorações do “Dia da 
Família na Escola”, que deverá ser realizado uma vez por ano, em data a ser fixada 
pelo órgão competente, obedecendo aos seguintes itens: 

I – as atividades serão realizadas, somente, nas dependências das 
escolas; 

II – contarão com a participação do educando, de seus familiares, dos 
diretores, professores e demais servidores das escolas municipais, para a mais 
perfeita integração no evento; 

III – as atividades serão precedidas de avisos dentro e fora das salas 
de aula, com ampla divulgação na comunidade escolar, com convites, por meio de 
cartazes elaborados pelos próprios alunos. 

Artigo 3º- As atividades de que trata este artigo consistirão em: 

I – palestras de interesse do educando sobre desempenho escolar, 
profissão, esporte, trabalho, lazer, drogas, violência, tolerância, respeito às 
diversidades  e outros assuntos da atualidade, sempre acompanhadas de debate; 
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II – exposição de trabalhos dos alunos, com incentivos as artes, 
esporte, ciência, literatura e outras de interesse da comunidade escolar.  

Artigo 4º- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

Artigo 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Prefeitura Municipal de Mutum, 12 de novembro de 2014. 

 
 
 

João Batista Marçal Teixeira 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 


