
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.409, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018.

Institui o Programa "Empresa Amiga da
Escola" no âmbito do Municipio de
Carazinho.

Autoria: VereadoresJoâo Pedro Albuquerque
de Azevedo, Ivomar de Andrade e Alaor
Tomaz.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Programa "Empresa Amiga da Escola" no âmbito
do Município de Carazinho.

Art. 2° O Programa "Empresa Amiga da Escola" tem por finalidade
autorizar as empresas privadas a investirem, por meio de doações, em obras de
reforma e melhorias nas escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação
Infantil.

~ 1° As doações podem ser feitas por meio de prestação de serviços ou
de entrega de materiais para a obra, diretamente à instituição de ensino escolhida.

~ 2° A empresa poderá escolher, a seu critério, a instituição de ensino
que receberá a doação.

Art. 3° A empresa doadora poderá colocar placa com exploração de
publicidade, dentro da instituição de ensino e nas imediações dela, demonstrando que
é Amiga da Escola na realização da obra de reforma.

Parágrafo único. A empresa que realizar convênio, parceria e melhora
na instituição poderá usar para fins publicitários o trabalho desenvolvido, exceto em
locais públicos, autorizando a propaganda institucional na empresa e demais áreas do
município, fica proibida a fixação de placas para fins publicitários da empresa em local
público.
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Art. 40 As empresas deverão ser cadastradas no programa que trata
esta Lei, para efeito de se habilitarem, por ordem de cadastro, a contribuir para o
atendimento das demandas de reformas nos educandários e usufruírem do direito à
publicidade assegurado pelo artigo anterior.

Art. 50 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:
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Lori Luiz Boi
Secretário Administração
OP243/2018/ BS
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