
 

LEI Nº 1

 

   ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 

sanciona a apresente Lei: 

 

Art. 1º. Os Poderes Executivo e Legislativo 

promoverão regular e periodicamente a identificação civil dos alunos, Registro Geral (RG), da rede 

municipal de ensino em cooperação com o respectivo órgão do Estado de Mato Grosso

     

  

Art. 2º.  Os Poderes 

junto ao respectivo órgão estatal servidores exclusivamente papilocopistas devidamente treinados, os quais 

realizarão a identificação civil na conformidade desta lei nas dependências das escolas

 

Art. 3º. Os responsáveis legais dos alunos fornecerão documentos necessários para 

tanto, cuja discriminação será previamente informada.

 

Art. 4º. A coordenação dos trabalhos será feita em conjunto entre a Secretaria 

Municipal de Educação, o estabelecimento de ensino local onde ocorrerá o ato e os profissionais 

papilocopistas destinados para tanto, que serão preferencialmente os que atuarem nesta urbe.

 

Art. 5º. O disposto nesta lei alcança somente a primeira via da identidade, ou seja, 

do Registro Geral (RG).  

  

 Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito Municipal de Jaciara, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 

Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Jaciara/MT, 

promoverão regular e periodicamente a identificação civil dos alunos, Registro Geral (RG), da rede 

municipal de ensino em cooperação com o respectivo órgão do Estado de Mato Grosso

      

Os Poderes Executivo e Legislativo, conjunta ou isoladamente solicitarão 

junto ao respectivo órgão estatal servidores exclusivamente papilocopistas devidamente treinados, os quais 

realizarão a identificação civil na conformidade desta lei nas dependências das escolas

Os responsáveis legais dos alunos fornecerão documentos necessários para 

tanto, cuja discriminação será previamente informada. 

A coordenação dos trabalhos será feita em conjunto entre a Secretaria 

tabelecimento de ensino local onde ocorrerá o ato e os profissionais 

papilocopistas destinados para tanto, que serão preferencialmente os que atuarem nesta urbe.

O disposto nesta lei alcança somente a primeira via da identidade, ou seja, 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

 

 

“DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO DA 
IDENTIFICAÇÃO CIVIL, REGISTRO GERAL 
(RG), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
JACIARA/MT, EM COOPERAÇÃO COM 

ESTADUAL”. 

, Prefeito Municipal de Jaciara, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 

do Município de Jaciara/MT, 

promoverão regular e periodicamente a identificação civil dos alunos, Registro Geral (RG), da rede 

municipal de ensino em cooperação com o respectivo órgão do Estado de Mato Grosso.   

  

Executivo e Legislativo, conjunta ou isoladamente solicitarão 

junto ao respectivo órgão estatal servidores exclusivamente papilocopistas devidamente treinados, os quais 

realizarão a identificação civil na conformidade desta lei nas dependências das escolas municiais. 

Os responsáveis legais dos alunos fornecerão documentos necessários para 

A coordenação dos trabalhos será feita em conjunto entre a Secretaria 

tabelecimento de ensino local onde ocorrerá o ato e os profissionais 

papilocopistas destinados para tanto, que serão preferencialmente os que atuarem nesta urbe. 

O disposto nesta lei alcança somente a primeira via da identidade, ou seja, 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
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ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 

estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

 

CLAUDIO XIMENES LOPES 

Secretario de Administração e Finanças 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 

estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

EM, 18 DE MAIO DE 2017. 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume 


