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Jacarei, 06 de abril de 2020. 

A Vossa Excelencia o Senhor 

Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa 1 PROT~COLO GEM N. 285 I 

Excelentissimo Senhor Presidente: 

- 

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Jacarei 

Encaminho anexo, Projeto de Lei no 0512020, para apreciac;%o dos Senhores 

Vereadores. 

DATA 0 6 ~  

FUNCIONARIO 

Projeto de Lei no 0512020 - Disp6e sobre isen~go temporaria das tarifas de hgua 

e esgoto para usubrios da categoria residential econ8mica e outras medidas. 

Solicitamos ainda, sejam as proposicjtjes submetidas ao regime de 

tramita~iio urgente nos termos do Artigo 91, lnciso I, Paragrafo I, da ResolucjSo 642, 

de 29 de setembro de 2005. 

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade 

para renovar votos de estima e considera@o. 

Respeitosamente, 

_4"--..--L ' . 

? =  c ~ z n a ? o s d E  *..* , sANTANIi 

Prefeito do Municipio de Jacarei 

Pnca dos Trb Poderes, 73 -2" andar- Centro - Jacarei-SP 

Telefone: (12) 3955-91 1 1  - Fax: (12) 3961-1092 -gabineb@jacarei.sp,gov.br 
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PROJETO DE LEI No 05, DE 06 DE ABRIL DE 2020, 

Dispde sobre isen~iio temporaria das tarifas de agua e esgoto 

para usuarios da categoria residencial econ6mica e outras 

medidas. 

0 Prefeito do Municipio de Jacarei, usando das atribui~bes que Ihe sao 

conferidas por lei, faz saber que a Ctimara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte lei: 

Art. lo. Ficam isentos do pagamento das faturas de agua e esgoto referentes 

aos meses de abril e maio de 2020 os usuarios enquadrados na categoria residencial 

econdmica junto ao Servigo Autdnomo de ~ g u a  e Esgoto de Jacarei - SAAE. 

Paragrafo ~n ico .  As isen~bes dispostas no caput referem-se as faturas 

emitidas no periodo de lo de abril a 31 de maio de 2020, cujos respectivos vencimentos 

ocorreriam nos meses de maio e junho de 2020. 

Art. 2'. Fica o Servi~o Aut6nomo de ~ g u a  e Esgoto de Jacarei - SAAE 

autorizado a isentar todos os usuarios, independentemente da categoria, da cobran~a de 

juros e multa de mora de todos os debitos vencidos e nBo pagos no periodo de 13 de 

marGo a 31 de maio de 2020. 

Art. 3O. Esta lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2020. 

IZAIAS JOSE DE SANTANA 

Prefeito do Municipio de Jacarei 
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MENSAGEM 

Tenho a honra de submeter a analise dessa Egregia Casa 

Legislativa o incluso Projeto de Lei, que dispiie sobre isenqao tempordria das tarifas de 

agua e esgoto para usuarios da categoria residencial econamica e outras medidas. 

A propositura contem novas medidas necessarias ao enfrentamento 

da emergdncia de sallde pliblica de importencia internacional relacionada ao Novo 

Coronavirus (Covid-IQ), que ja determinou o reconhecimento de estado de calamidade 

pirblica em ambit0 federal e estadual, a partir, respectivamente, do Decreto Legislativo no 

06, de 20 de marqo de 2020 e do Decreto Estadual no 64.879, de 20 de marqo de 2020. 

Outrossim, foi declarada situaqiio de Emergdncia no Municipio de 

Jacarei a partir do Decreto Municipal no 1.001, de 20 de marqo de 2020, em decorrencia da 

pandemia de COVID-19, estando o Municipio de Jacarei em quarentena. 

Diante deste panorama, e considerando a importgncia da Bgua 

enquanto recurso natural indispenshvel a existdncia da vida e a higienizagao pessoal e dos 

ambientes, que, neste momento, 6 uma das principais medidas no combate a propagaHo 

da COVID-19, n%o ha que se permitir que a populagao deixe de ter acesso a agua por falta 

de pagamento de faturas. 

Deste modo, alem da suspensiio das ordens de corte de agua neste 

periodo, ja determinadas por Decreto, faz-se necessario isentar os usuhrios enquadrados 

na categoria residencial econamica do pagamento das contas de agua referentes aos 

meses de Abril e Maio de 2020, cuja emissao ocorrerh a partir de lo de abril de 2020 ate 31 

de maio de 2020, com vencimento respectivamente nos meses de maio e junho de 2020. 

Com esta medida, a Proposta de Lei beneficiara 2358 familias no 

Municipio de Jacarei, aliviando o orgamento familiar diante da crise vivida no pais. 

Praca dos Trds Poderes, n? 73 - 20 andar - Centro - Jacarei/SP 
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de Jacarei 

Alem disso, tendo em vista que muitos setores da economia estao 

sendo afetados pelo isolamento social necessario em razao da pandemia, todos os 

usutirios, independentemente da categoria, sera0 isentados cia cobran~a de multa e juros, 

dos debitos vencidos e nZio pagos no period0 de 13 de marGo a 31 de maio de 2020. 

0 presente projeto esta amparado pela Lei 9.504, de 30 de setembro 

de 1997, como excecgo, uma vez que estamos em estado de emergdncia no Municipio e 

ja decretado o Estado de Calamidade Ptiblica no Estado de Sao Paulo: 

Art. 73. SZio proibidas aos agenfes ptlblicos, sen/idores ou nao, as seguintes 

condutas fendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais: 

$ 10. No ano em que se realizar elei~lio, fica proibida a distribui~io 

gratuita de bens, valores ou beneflcios por parte da Administra~iio 

Publica, exceto nos casos de calamidade publica, de estado de 

emergdncia ou de programas sociais autorizados em lei e ja em 

execu~io or~amentdria no exercicio anterior, casos em que o Ministdrio 

Publico podera promover o acompanhamento de sua execu$tio 

financeira e administrativa. (destacamos) 

Ressalta-se que este Projeto de Lei possui solido escopo legal, 

conforme dispaem o art. 60 e os incisos I e I l l  do art. 61, da Lei Orginica Municipal, e o 

inciso I do art. 30 da Constituiqao Federal. 

Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcan~ar 

plenamente os seus objetivos, encaminhamos o Projeto de Lei para aprecia~go e 

aprovac;do dessa Casa Legislativa. 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2020. 
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