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PROJETODELEI                                                   /     °%

``Altera  a  Lei  n9  4.740/2003,  de  15/12/®3,  dispondo

sabre doa€6es a Santa Casa de Miseric6rdia de Jacarei e
ao Hospital S5o Francisco de Assis, e inclui, nas doa§5es,
a causa animal do Municipio".

Art.  ]9    Fica  alterado  o  "caput"  do  artigo  19  da  Lei  n9

4.740/2003, de 15/12/2013, alterado pelo artigo 19 da lei n9 6.131/2017, que passa a ter

a seguinte redac5o:

"Art.  19   Fica  o SAAE  (Servico  de Aut6nomo  de Agua  e  Esgoto  de

Jacaref)  autorizado  a  receber, juntamente  com  as tarifas  mensais

de servico de agua e de  utilizacao de rede de esgoto, doac6es por

parte de seus usuarios destinadas a Santa Casa  de Miseric6rdia de
Jacaref e ao hospital Sao Francisco de Assis, ambos no Municipio de

Jacarei', bern como a causa animal".

Art.  29      Fica  acrescido  urn  artigo  a  Lei  n9 4.740/2003,

que sera o 29A, com a seguinte redacao:
"Art.  29A    Os  valores  das  doac6es  a  causa  animal,  arrecadados

atraves do SAAE, serao  repassados  mensalmente  pela  autarquia a

Prefeitura    Municipal    para    que,    por    meio    de    seus    6rg5os

competentes, promovam o bern-estar animal.

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica€ao.

Camara  Municipal de Jacarei',19 de junho de 2018.

(S6nia  Patas da Amizade)
Vereadora Li'der do PSB

Autoria: Vereadora S6nia Patas da Amizade
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JUSTIFICATIVA

Os   maiores   problemas  que  vivenciamos  atualmente  em
relacao a c5es e gatos de estima€ao sao os abandonos e maus tratos.  Esses problemas
veem  se  agravando  pelo  crescente  aumento  populacional,  tanto  dos  animais  de  rua

quanto  daqueles  que   possuem   urn  lar,   mas  cujos  tutores  nao   praticam  a  guarda
responsavel e acabam submetendo seus Pets a cruzamentos totalmente desnecessarios,

gerando mais e  mais animais, que  na  sua  maioria  s5o abandonados.  Mas quais seriam
as  solu¢6es  para  este  problema  que  vein  causando  cada  vez  mais  sofrimentos  para
milhares de c5es e gatos do Brasil inteiro?

Uma  das  solu¢6es  mais viaveis  que  poderia  amenizar este

problema   seria   a   castra€5o   de   caes   e   gatos,   evitando   assim   que   estes   animais
continuassem a se reproduzir e consequentemente gerar mais abandono.

Em  momentos  de  crise,  o  elevado  custo  de  urn  medico
veterinario  acaba  se  tornando  invi5vel  para  diversas fami'lias,  seja  para  castracao,  ou

mesmo  uma  consulta  que  o  animal  necessite,  ficando  assim  a   merce  da  sorte  em
sobreviver.

0   presente   projeto   6   de   suma   importancia,   pois   visa

promover o  amparo,  prote¢5o  e  bern-estar dos animais atraves de  a¢6es oriundas do
Executivo Municipal, enfatizando que essas n5o serao onerosas aso cofres pdblicos, pois

ser5o provenientes de contribuic6es volunt5rias arrecadadas pelo SAAE.

As    a¢6es    realizadas    com    o    custeio    da    contribuicao
volunt5ria   tern   coma   objetivo   atender   a   demanda   animal   do   nosso   munici'pio,

oferecendo-lhes atendimento  medico  veterinario,  castra¢ao  e  identificacao  de  c5es  e

8atos.

Pelos  motivos  expostos,  solicitamos  o  apoio  dos  nobres
Pares para a aprovac5o deste projeto.

Camara  Municipal de Jacarel',19 de junho de 2018.
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LE.    N°    4.740/2003

Autoriza  o  SAAE  (Servico  Aut6noi'I'Io  de  Agua  e  Esgoto  de
JacareiD   a  receber,  juntamente  com  as  tarifas  pagas  pelos
usudrios, doac6es  destinadas  a Santa Casa de Miseric6rdia de
Jacarel e dd outras providancias.

0    PREFEITO  DO  MUNIcipIO    DE  JACAREi,  USANDO
DAS  ATRIBulc6ES  QUE  LHE  SAQ  CONFERIDAS  POE?
LEI,     FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL
APROVOu     E     ELE    SANCIONA    E     PROMULGA    A
SEGulNTE LEI:

Art.1°        Fica   o   SAAE   (Servigo  Aut6nomo   de  Agua   e

Esgoto de Jacarei) autorizado a  receber, juntamente com as tarifas mensais de servigo

de  agua  e  de  utilizagao  de  rede  de  esgoto,   doae6es  por  parte  de  seus   usuarios

destinadas a Santa Casa de Miseric6rdia de Jacarei.

Pafagrafotlnico.           As   doag6es   a   que   se   refere   a

presente  Lei  sao de  natureza facultativa e nao geram  qualquer Onus ou  obrigaeao aos

usuarios,   devendo  os  valores  arrecadados  serem   langados  em  separado  na  conta

mensal de servigos.

Art.2°       A    Santa    Casa    de    Miseric6rdia    de    Jacarei

prestara contas trimestralmente ao Conselho Municipal de Satlde (COMUS) do valor das

doag6es financeiras recebidas.

Art. 3°       A forma  de  operacionalizagao  da  doagao  pelos

usuarios sera regulamentada pelo Executivo Municipal atraves de Decreto.
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LEI N° 4.740/2003 -Fls. 02

Art. 4°        O Executivo Municipal  regulamentara a presente

Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua promulgagao.

Art.5°        Esta   Lei   entrara   em   vigor   na   data   de   sua

publicagao, revogadas as disposig6es em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl,15 DE DEZEMBRO DE 2003.

MARCO AURELIO DE SOuZA

Prefeito Municipal

AUTOR:  PREFEITO MUNICIPAL MARCO AURELI0 DE SOUZA.
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LEI     N°    6.131/2017

Altera a  Lei  Municipal  n° 4.740,  de 15 de dezembro  de 2003,
para  possibilitar  =o  SAAE  (Servigo  Aut6nomo  de  Agua  e
Esgoto  de Jacarei)  tamb6m  receber doag6es  destinadas  ao
Hospital S5o Francisco de Assis de Jacarei.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL    APROVOU    E    ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°   Ficam  alterados  o  capuf do  artigo  1° e  o  artigo  2° da  Lei

Municipal n° 4.740/06, que passam a vigorar com a seguinte redagao:

"Art.  1°    Fica  o  SAAE  (Servi?o  Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto  de

Jacarei) autorizado a receber, juntamente com as tarifas mensais de servigo de agua e de utilizagao

de rede de esgoto, doag6es por parte de seus usuarios deslinadas a Santa Casa de Miseric6rdia e

ao Hospital Sao Francisco de Assis, ambos no municipio de Jacarei.

Pafagrafo anico ...

Art. 2°   A Santa Casa de Miseric6rdia e o Hospital Sao Francisco

de Assis prestarao contas trimestralmente ao Conselho Municipal de Sadde (COMUS) do valor das

doa?6es financeiras recebidas".

Art. 2°  Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREi,  27 DE ABRIL DE 2017.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Ivlunicipal

AUTOR: VEREADOR DR. RODRIGO SALOMON.
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