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PROJETO DE TEI N'077 DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAT ESCOTA

couulrrrtÁnta e oÁ ourRÂs pRovtoÊncrls.

BARRETRAS, EsrADo oA BAH|A, No uso DE suAs erntaurçôesn cÂruana MUNtctpAL DE

LEGAIS E REGIMENTAIS

Art. 31 As pessoas jurídicas cooperantes poderão divulgar,

publicitários, as ações praticadas em beneficio da escola adotada.

APROVA:

Art. 1% Fica instituído o programa Municipal Escola comunitária, com o objeüvo de incentivar
pessoas fisicas ou jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade do ensino na rede
pública.

ParágÍafo único- A participação no programa poderá ocorrer sob forma de doação de

equipamentos, de realização de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação de

prédios escolares ou de outras ações que visem beneficiar o ensino nas escoras púbricas do

Município.

Art. 2"- Para participar do programa dê que trata esta Lei, as pessoas jurídicas devem firmar

termo de cooperação com a direção da escola e as pessoas fisicas deverão estar cadastradas

junto às mesmas, mediante aprovação do colegiado escolar.

com fins promocionais e
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Art,41 A cooperação não implicará ônus de nenhuma nãtureza para o Poder Público, nem

concederá quaisquer prerrogaüves aos cooperantes, alem daquelas previstas no art.39 desta

Lei.

Art.51 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, contados da data

de publicação.

Sela das Sessões,31 de agosto de 2021.
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IUSTIFICATIVA

Senhores vereadores,

Considerando que a escola é a extensão da casa de todos e, por esse motivo, é dever de toda
sociedade cooperar e incentivar mecanismos para melhoria da educação, além das obrigações
precípuas do Poder Público municipal, as empresas situadas nos bairros circunvizinhos
possuem total interesse na evolução educacional e profissional dos alunos e muitas escolas
apresentam problemas estruturais de ordem material e técníca que podem ser reduzidos ou,
até, eliminados por meio da parceria com instituições privadas ou pessoas fisicas voluntárias.

Através do Programa Escola Comunitária haverá uma maior interação da comunidade, suas
empresas e voluntários qualificados na rotina escolar, transformando a realidade dos
estabelecimentos de ensino. Vale ainda ressaltar que, na adoção deste programa não incide
aumento de custos para o poder público, ao contrário.

Por todo exposto, fica evidente que a população circunvizinha que, na maioria das vezes, é
composte por pais e parentes dos alunos, tem especial interesse na melhoria da qualidade das
instalações e do ensino e, por êsse motivo, podem e devem contribuir na evolução constante
do ser humano, oferecendo uma escola melhor, mais equipada e mais eficiente.

Dessa forma, ao entender que o Programa Escola ComunitáÍia irá incentivar a interação entre
a população e a comunidade acadêmica e da mesma forma incentivará as pessoas jurídicas a

contribuírem com e melhoria do ensino local, submeto este Projeto de Lei para que, após a

análise dos distintos pares, aprovem-no por ser útil para toda a comunidade.
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