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LEI Nº 1171, DE 08 DE MAIO DE 2019. 

 
 
 

“Dispõe sobre a criação do programa 

“Empresa Amiga da Escola” no 

município de Alto Garças – MT, e dá 

outras providências.” 
 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - MT, no uso das atribuições que lhe confere 
a Lei Orgânica do Município, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou,  e ele sanciona e faz publicar a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica criado o Programa Empresa Amiga da Escola no município de Alto Garças-MT. 
 
Art. 2º O Programa Empresa Amiga da Escola tem por competência e finalidade autorizar 
as empresas privadas a investirem por meio de doações, em obras de reformas nas escolas 
e nas creches municipais: 
 
Parágrafo 1º As doações podem ser feitas por meio de prestações de serviços ou entrega 
de materiais para manutenção, conservação, reforma e ampliação dos prédios escolares ou 
outras ações que visem beneficiar a rede de escolas municipais, como doação de materiais 
didáticos, tecnológicos, desportivos e científicos diretamente a instituição de ensino 
indicada a empresa pelo programa. 
 
Parágrafo 2º A empresa poderá escolher a seu critério, a instituição de ensino que 
receberá a prestação de serviço ou doação.  
 
Art. 3º As empresas serão cadastradas no programa de que trata esta lei, para efeito de 
atendimento as demandas das doações ou reformas das instituições de ensino em razão da 
necessidade e da urgência. 
Art. 4º 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 ou da doação de matérias. 
 
Parágrafo Único – Compete a Secretaria Municipal de Educação padronizar o tipo de 
publicidade permitida na instituição de ensino, com delimitações do tamanho e na 
quantidade de propagandas permitida a empresa doadora. 
 
Art. 5º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Educação responsável por criar um 
comitê formado pela SEMED, Sindicatos, Conselhos Tutelares e Entidades Estudantis, cuja 
atribuição será listar a cada ano as escolas e suas necessidades, bem como seus 
respectivos bairros. 
 
Parágrafo único – As Empresas poderão doar diretamente ao gestor da escola, cabendo 
este informar a SEMED acerca da doação recebida. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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