
ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUKCIPAL DE PRESIDENTE DUTRA 

Praga São Sebasti6o,  sin'  - Centro — Presidente Dutra/MA 
CEP: 65.760-000 — CNPJ n° D7.071.58210001-46 

Projeto de Lei n° 026/2021, de 27 de Agosto de 2021. 

Institui o Programa "Empresa Amiga da 
Escola" no âmbito do município de 
Presidente Dutra/MA. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA,  EST  41)0 DO MARANHÃO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
DUTRA/MA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.  

Art.  1° - Fica instituido o "Programa Empresa Amiga da Escola" no âmbito do município de 
Presidente Dutra/MA.  

Art.  2° - 0 "Programa Empresa Amiga da Escola" tem por finalidade autorizar as empresas 
privadas investirem, por meio de doações de  ben:;  e serviços, nas escolas municipais de Ensino 
Fundamental e Educação Infantil. 

§ 1° - A definição da escola a ser beneficiada pelo Programa se dará a partir da análise conjunta 
entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa interessada, contemplando o critério do beneficio 
para o estudante, com a melhoria a ser executada. 

§ 2° - As doações poderão ser realizadas por meio de prestação de serviços, bens de consumo, 
materiais de construção, equipamentos tecnológicos, dentre outros, diretamente a instituição de ensino 
escolhida. 

§ 3° - A empresa poderá escolher, ao seu critério, a instituição de ensino que receberá a doação, 
após a anuência da Secretaria Municipal de Educação.  

Art.  3°- A instituição privada que aderir ao "Programa Empresa Amiga da Escola" ora criado 
poderá utilizar-se desta prerrogativa, quando da expedição e/ou exploração de anúncios e propagandas 
publicitarias em nome da empresa, podendo bara tanto, expor o nome da Unidade Escolar detentora dos 
beneficios. 

Parágrafo Único. A empresa enquadrada no respectivo Programa deverá obrigatoriamente 
apresentar antecipadamente à Secretaria Municipal de Educação, os leiaute,  spot  de rádio e/ou modelos 
de midia que se utilizem do nome do Programa, para que seja analisados e aprovados por esta 
Secretaria, assim, estando autorizada a utilização do nome do Programa somente posterior deliberação 
por parte da Secretaria de Educação.  

Art.  4° - A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável para cadastramento das 
empresas interessadas em participar do programa de que se trata essa lei.  

Art.  5° - 0 Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de 60 dias, contado 
da sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DO PALÁCIO V 	 N AR VALHO, AOS VINTE E SETE DIAS 
DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 
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JUSTIFICATIVA: 

Projeto de Lei do Legislativo n° 026/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores, respeitadas 
as normas regimentais, venho apresentar exposição de motivos do presente Projeto de Lei que 
institui o "Programa Empresa Amiga da Escola" no âmbito do município de Presidente Dutra/MA. 

Considerando que as parcerias públicas privadas, estão em constante crescimento no 
pais, estando o setor privado atualmente ainda mais presente na vida pública, tendo como 
setores Prioritários quanto a sua atuação a educação, saúde, infraestrutura e assistencialismo 
social. 

Acompanhando o desenvolvimento do Pais, acreditamos que como legislador devemos 
aproximar o setor privado de nossa cidade ao setor público, vislumbrando parcerias para o 
incremento e desenvolvimento de nossa cidade, dando continuidade ao sistema de parceria já 
em alta no pais. 

Desta forma, encaminhamos o respectivo Projeto de Lei, para apreciação e votação. 

SALA DAS SESSÕES DO PALÁCIO VEREADOR  JEAN  CARVALHO, AOS VINTE E SETE 
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 

Walyton da Silva Santos 
VEREADOR 
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