ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNrCÍpro DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.579,DE 14 DE JUNHO DE 2016.

Institui o "Projeto Escola Melhor', no
município de
São Gonçalo do
Amarante/RNe dá outrasprovidências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, NO
usode suaatribuiçãolegalprevistano art.45,
$1o,IV, daLei Orgânicado Município,
FAZ SABERquea CãmaraMunicipal
aprovoue elesancionaaseguinte
lei:
Art. 1o. Fica instituído o projeto Escola Melhor, visando ao incentivo da
tealizaçãode parceriasde pessoasfïsicase jurídicas com escolaspúblicasmunicipais.
Art. 2". A participaçãode pessoasfisicas e jurídicas no Projeto Escola Melhor
tem por objetivo alcançarcontribuiçõespara melhoria da qualidadedo ensinoda rede
pública Municipal, e dar-se-ámedianteas seguintesações:
I - Doação de recursosmateriaisás escolasmunicipais,tais como equipamentos
e livros;
II - Patrocíniopara a manutenção,conservação,reforma e ampliaçãodas escolas
municipais;
m - Disponibilização de banda larga, equipamentosde rede Wi-Fi e de
informática,tais como: computadores,notebooks,tabletes,roteadores,antenasde WiFi, entreoutros;
ry - Outras ações indicadas pela Direção da Escola, ouvindo o Conselho
Escolar.
Parágrdo unico - As obrasde reforma,ampliaçãoe melhoriade que trata o
inciso II deste artigo deverãoser realizadasem consonânciacom as necessidades
elencadaspela SecretariaMunicipal de Educaçãoe com a secretaria Municipal de
infraestrutura.
centro Administrativo,Av. Alexandrecavalcanti,s/n,centrq cÉFJ9i9õ4õõ
EndereçoEletrônico: www. saogoncalo.m.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNrCÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Art. 3o.As pessoasfïsicas e jurídicas que aderiremao projeto poderão
divulgar,
paraf,rnspromocionaise publicitários,as açõespraticadasem benefício
da escola.

Art. 4o.A participaçãode pessoafisicase jurídicasno projetoEscolaMelhor,
não implicaráônus de qualquernaturezaao PoderPúblicoMunicipal ou quaisquer
outrosdireitosressalvados
o dispostono art.3odestaLei.
Art. 5o.Seráconferido um certificado,emitido pela PrefeituraMunicipal de São
Gonçalodo Amarante/RN,destacandoos relevantesserviçosprestadosà educaçãono
Município de SãoGonçalodo Amarante/RN.

Art. 6o. O Município de São Gonçalo do Amarante/RN realizará campanhase
ações,a fim de estimular a adesãode pessoasfísicas e jurídicas ao Projeto Escola
Melhor.

Art.7o. O PoderExecutivo regulamentarâapresenteLei, especialmente
quantoà
forma e aosmeios do estabelecimento
da parceriae da publicidadeprevistosnestaLei.

Art. 8o.Esta Lei entraem vigor na datade suapublicação.

SãoGonçalodo Amarante/RN,14 dejunho de 2016.
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e 128oda República.
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