
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3808/2018 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com empresas privadas 

que desejarem doar produtos aos alunos 

das unidades escolares da rede municipal 

de ensino e terem suas respectivas 

logomarcas gravadas ou impressas nos 

mesmos. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com empresas 

privadas que desejarem doar produtos aos alunos das unidades escolares da rede municipal de 

ensino e, como contrapartida, terem suas logomarcas gravadas ou impressas nos mesmos.  

Parágrafo único. A logomarca da empresa doadora, caso seja gravada nos uniformes dos 

alunos, ocupará espaço igual ou menor do que o reservado ao logotipo da unidade escolar. 

Art. 2º O convênio de que trata a presente Lei terá por finalidade a doação dos seguintes 

produtos: 

I - material didático-pedagógico; 

II - mochilas; 

III - uniformes escolares e esportivos; 

IV - equipamentos esportivos; 

V - oferta gratuita de cursos profissionalizantes aos alunos maiores de 12 (doze) anos de 

idade, específicos de suas atividades comerciais, industriais ou de outros serviços. 

Art. 3º A empresa interessada na doação se credenciará junto a Secretaria Municipal de 

Educação, que deliberará sobre a aceitação ou não da doação. 

§ 1º Para o credenciamento, a empresa doadora deverá apresentar seus dados cadastrais, sua 

regularidade junto às Fazendas Municipal, Estadual e Federal, e sua logomarca para a 

apreciação da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 2º Caso a doação proposta seja aceita, caberá à Secretaria Municipal de Educação a 

distribuição dos produtos doados aos alunos. 

Art. 4º É vedada a celebração de convênio com empresas que, direta ou indiretamente, 

representem propaganda: 

I - político-partidária; 
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II - de instituições religiosas; 

III - de bebidas alcoólicas; 

IV - de fumo; 

V - de loterias; 

VI - de jogos de azar; 

VII - de materiais pornográficos; 

VIII - que atentem contra a moral e os bons costumes. 

Art. 5º A empresa doadora poderá fazer uso publicitário da parceria firmada divulgando os 

benefícios oferecidos à escola beneficiada, bem como utilizar de todas as formas conhecidas 

de publicação. 

Parágrafo único. As regras de divulgação do convênio pela empresa doadora serão definidas 

pelas competentes secretarias municipais. 

Art. 6º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

data de sua publicação. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 04 de abril de 2018. 
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