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LEI Nº 5314 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

INSTITUI O PROGRAMA EMPRESA
AMIGA DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DO LAZER.

(Do Vereador Márcio Patussi)

Publicado no Jornal "O NACIONAL" em 18/01/18.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo
88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

 É instituído o Programa "Empresa Amiga da Educação, do Esporte e do Lazer", com o
propósito de estimular as pessoas jurídicas de direito privado a contribuírem para a melhoria da
qualidade do ensino na rede pública municipal e para contribuírem para a melhoria da qualidade do
esporte e do lazer no Município de Passo Fundo. Parágrafo Único - A participação das pessoas
jurídicas no Programa será efetuada pela seguinte forma:

I - doação de materiais,

II - realização de pequenas obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios
escolares ou outras ações que visem beneficiar o ensino nas escolas municipais.

III - realização de obras de manutenção nos equipamentos esportivos públicos.

IV - reforma e ampliação de áreas destinadas à prática de atividades físicas de lazer;

V - realização de ações que visam fomentar o esporte e o lazer.

 Vetado.

 As pessoas jurídicas participantes do Programa poderão divulgar, com fins promocionais e
publicitários, as ações praticadas em benefício da educação, do esporte e do lazer, inclusive por meio
da colocação de placas ou outdoors para divulgação.

 O Poder Público Municipal não terá ônus de nenhuma natureza e não concederá qualquer
incentivo econômico ou estímulo fiscal às empresas.

 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal em 15 de janeiro de 2018.

JOÃO PEDRO NUNES
Vice-prefeito no exercício de Prefeito Municipal 
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