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PROJETO DE LEI N° 19 DE 31 DE MARCO DE 2022

“INSTITUI A CRIAQAO DAS OLIMPIADAS DE 
MATEMATICA DE CAJAMAR”.

Art. 1° A criagao das Olimpiadas de Matematica de Cajamar, seguira o 
dispositive nesta Lei.

Paragrafo unico: As Olimpiadas de Matematica de Cajamar serao 
organizadas pelo Municipio de Cajamar e terao os seguintes principios:

I Universalidade;
II Participagao gratuita e voluntaria;
III Anualidade;
IV Premiagao dos melhores resultados;
V Reconhecimento publico dos participantes e melhores resultados;
VI Registro publico dos premios concedidos;
VII Parcerias com instituigoes de ensino e empresas locais.

Art. 2° Poderao se inscrever nas Olimpiadas de Matematica de Cajamar 
todos os aiunos do 5° ao 9° ano do ensino fundamental matriculados na rede de 
ensino municipal.

Paragrafo unico: Todos os aiunos inscritos devem apresentar as carteiras de 
vacinagao atualizada com o cronograma da Secretaria de Saude.

Art. 3° A designagao de locais para realizagao das provas e demais 
atividades buscara minimizar a necessidade de deslocamento dos aiunos 
participantes e priorizara as unidades escolares nas quais estes estejam 
matriculados.

Art. 4° As Olimpiadas de Matematica de Cajamar utilizarao, no minimo, uma 
prova escrita objetiva como criterio de avaliagao e de premiagao.

§1° Poderao ser instituidos outros mecanismos que integrarao os criterios de 
avaliagao e premiagao, como provas praticas, provas subjetivas e concursos de 
equipes.

§2° As avaliagoes e premiagoes deverao ser feitas levando-se em 
consideragao os conhecimentos inerentes aos diferentes anos escolares.

Art. 5° Os aiunos que obtiverem os melhores resultados nas Olimpiadas de 
Matematica de Cajamar serao premiados
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Paragrafo unico. As premiagoes poderao ser feitas, de forma cumulativa ou 
nao, por intermedio de:

I - Medalhas e diplomas;
II - Livros, computadores ou equipamentos educativos;
III - Premios provenientes de parcerias de terceiros;
IV - Dinheiro.

Art. 6° As unidades escolares que tiverem alunos premiados nas Olimpiadas 
de Matematica de Cajamar tambem serao premiadas.

Art. 7° A organizagao das Olimpiadas de Matematica de sera feita por 
intermedio de comissoes organizadoras.

§1° Poderao integrar as comissoes organizadoras membros de instituigoes de 
ensino e pesquisa externos ao quadro de servidores do Municipio de Cajamar.

§2° Compete a comissao organizadora:

I - Definir o calendario para realizagao da OCC;
II - Estruturar as provas e mecanismos de avaliagao;
III - Organizar a distribuigao, execugao e corregao das provas e demais 
mecanismos de avaliagao;
IV - Definir os premios que serao concedidos aos alunos e o valor unitario de 
premiagao previsto no §2° do art. 6°;
V - Realizar as premiagoes e atualizar o registro publico referenciado pelos 
incisos V e VI, paragrafo unico do art. 1°.

Art. 8° Pica criado o Fundo Municipal das Olimpiadas de Matematica de 
Cajamar, tendo por objetivo prover suporte fmanceiro para a realizagao das 
Olimpiadas.

Paragrafo unico: Constituirao receitas do Fundo Municipal das Olimpiadas 
de Matematica de Cajamar:

I - Dotagoes orgamentarias consignadas, anualmente, no orgamento municipal e 
creditos adicionais que Ihe sejam destinados;
II - Doagdes orgamentarias estaduais ou federais;
III - Doagdes de pessoas fisicas ou juridicas;
IV - Resultado da aplicagao de seus recursos.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Waldomiro dos Santos, Cajamar 31 de margo de 2022.
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JUSTIFICATIVA

A realizagao das Olimpiadas de Matematica de Cajamar objetiva estimular o 

ensino da matematica e das ciencias nas escolas, identificar processes pedagogicos 

de maior sucesso e tambem valorizar novos talentos, seguindo o exemplo de 

sucesso da Olimpiada Brasileira de Matematica das Escolas Publicas (OBMEP). Por 

urn lado, e importante despertar o gosto pela ciencia desde cedo em nossos alunos; 

por outro, tambem e de extrema relevancia que os professores se sintam motivados 

e as escolas sejam cada vez mais capazes de contribuir para o desenvolvimento 

desses alunos.

As Olimpiadas de Matematica de Cajamar serao organizadas segundo o principio 

da universalidade e da participagao gratuita e voluntaria, de modo que qualquer 

estudante da rede municipal de ensino possa participar sem custos, se assim 

desejar. O projeto tambem preve a anualidade das competigoes para maior 

efetividade dos seus resultados; a cada ano, o aluno tern a oportunidade de comegar 

a participar ou de se empenhar para a melhoria do seu proprio resultado em relagao 

a edigao anterior. Como forma de reconhecimento e estimulo aos envolvidos, o 

presente projeto de lei autoriza o Poder Executive a premiar os alunos e escolas que 

participarem com medalhas, diplomas, livros, computadores e valores em dinheiro. 

Todos os premios concedidos, bem como o nome dos participantes e vencedores, 

serao registrados publicamente no historico de realizagoes das Olimpiadas.

Plenario Waldomiro dos Santos, Cajamar 31 de margo de 2022.

lz5i5^^^^^^^^^Pcintra.

Vereadora


