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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Altera  a  Lei  n?  4.74012003,  para  autorizar  o  SAAE  (Servi?o
Aut6nomo de Agua e Esgoto) a receber doas6es destinadas ao
FADENP -  Fundo  de  Apoio  ao  Desporto  nao  Profissional  do
Nlunicipio de Jacarei.

0    PREFEITO    DO    MUNIcipIO    DE    JACAREi,    USANDO    DAS

ATRiBuieoEs   QUE   LHE   SAO   cONFERiDAs   POR   LEI,    FAz

SABER     QUE    A    CAMARA     MUNICIPAL    APROVOU     E     ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1 a  0 capuf do artigo 1° da Lei n° 4 740/2003, de 15 de dezembro

de 2003, ja alterado pelas  Leis n°s 6.131/2017,  6.228/2018 e 6.272/2019,  passa a vigorar com  a

seguinte redaeao:

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

Jacarei) autorizado a receber, juntamente com tarifas mensais de servi?a de 6gua e de utiliza?ao

da rede de esgoto, doag6es por parte de seus usu5rios, destinadas a Santa Casa de Miseric6rdia

de Jacarei, ao Hospital Sao Francisco de Assis, ao Lar Frederico Ozanan, ao Lar Fraterno Acacia,

a Associa?2io Humanitaria Amor e Caridade, e demais entidades sem fins lucrativos jnstaladas no

Municipio de Jacarei,  bern come a causa animal e ao FADENP - Fundo de Apoio ao Desporto

nao Profissional do Municipio de Jacarei."

Art. 2°  Esta  Lei entra em vigor na data de sua publjcagao.

AUTOR: VEREADOR DUDl.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0 presente projeto de lei objetiva que o FADENP -Fundo de Apoio

ao  Desporto  nao Profissional do Municipio de Jacarei,  instituido pela  Lei  Municipal n° 3.810/1996,

tambem po§sa, atraves do SAAE,  receber doae6es dos usuarios dos servieos da autarquia.

0  esporte  nao  profissional  precisa  ser  lncent{vado  cada  vez  mais,

beneficiando  toda  a  populagao,  porem  os  recursos  disponiveis  sao  sempre  limitados,  exigindo

iniciativas que  possam  aumentar a arrecadaeao a ele destinada,  o que  nos  leva a apresentaeao

desta propositura.

Esperamos,  pois,  merecer o apoio e aprovagao dos nobres pares a

este intento,  pelo que antecipamos nossos agradecimentos.

Camara Municipal de Jacarei,14 de setembro de 2021.

DUDI

Vereador - PL
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LEI    N°    4.740/2003

Autoriza  o  SAAE  (Servico  Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto  de
Jacarel0   a  receber,  juntamente  com  as  tarif;as  pagas  pelos
usudrios, doap6es  destinadas  6 Santa  Casa  de  Miseric6rdiL.  de
Jacare[ e dd outras providancias.

EEELH
o    pREFEITo  Do  NluNiciplo    DE  JACAFeEi,  usANDo
DAS  ATRIBulc6ES  QUE  LHE  SAQ  CONFERIDAS  POR
LEI,     FAZ    SABER    QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL
APROVOu     E     ELF     SANCIONA    E    PRONluLGA    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,   doag6es  por  parte  de  seus  usuarios

destinadas a Santa Casa de Miseric6rdia de Jacarei.

Pafagrafo tinico.           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   lancados  em  separado   na  conta

mensal de servieos.

Art.2°        A    Santa    Casa    de    Miseric6rdia    de    Jacarei

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

doag6es financeiras recebidas.

Art. 3°       A  forma  de  operacionalizagao  da  doagao  pelos

usuarios sera regulamentada pelo Executivo Municipal atrav6s de Decreto.



LEI N° 4.740/2003 - Fls. 02

c6plii:`..
Art. 4°        O  Executivo Municipal  regulamentara a  presente

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

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

publicaeao,  revogadas as disposig6es em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE JACAREl,15 DE  DEZEMBRO  DE 2003.

MARCO AURELIO DE SOUZA

Prefoito Municipal

AUTOR:  PREFEITO MUNICIPAL MARCO AURELIO DE SOUZA.



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

LEI     N°    6,131/2017

Altera  a  Lei  Municipal  n°  4.740,  de  15  de dezein
para  possibilitar  ao  SAAE  (Servico  Aut6nomo  de  Agua  e
Esgoto  de Jacarei) tamb6m  receber  doa§6es  destinadas  ao
Hospital Sao Francisco de Assis deJacaERE

0    PREFEITO    DO   MUNIC{PIO   DE   JACAREi,    USANDO    DAS

ATRiBuie6Es   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  (Servigo  Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto  de

Jacarei) autorizado a receber, juntamente com as tarifas mensais de servigo de 6gua e de utilizagao

de rede de esgcto, doap6es por parte de seus usuarios destinadas a Santa Casa de Miseric6rdia e

ao Hospital S5o Francisco de Assis,  ambos no municipio de Jacarei.

Paragrofo tlnico ...

Art. T   A Santa Casa de Miseric6rdia e o Hospital  S5o Francisco

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

doag5es financeiras recebidas".

Art. 20  Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl,  27  DE ABRIL DE 2017.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

AUTOR: VEREADOR DR.  RODRIGO SALOMON.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

LEI     N°    6.228/2018

Altera   a   Lei   n°   4.74Or2003.   de   15/12/03,   dispon
doag6es  a  Santa  Case  de  Miseric6rdia  de  Jacarei  a  ao
Hospital  S5o  Francisco  de  Assis,  e  inclui,  nas  doag6es,  a
causa animal do Nlunicipio.

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°   Fica  alterado  o  captjf do  artigo  1° da  Lei  n° 4.740/2003,

de  15/12/2003,  alterado pelo artigo da Lei n° 6.131/2017, que passa a ter a seguinte redagao:
"Art.   1°     Fica  o  SAAE   (Servi?o  Aut6nomo  de  Agua  e  Esgcto  de  Jacarei)

autorizado  a  receber,  juntamente  com  as tarifas  mensals de  servigo  de  6gua  e  de

utiliza?5o de rode de esgoto, doag6es por parfe de seus usu6rios destinadas a Santa

Casa  de  Miseric6rdia  de  Jacarei  e  ao  Hospital  S5o  Francisco  de  Assis,  ambos  no

Municipio de Jacarei, bern como a causa animal."

Art.  2°   Fica acrescido urn artigo a  Lei  n° 4.740/2003,  que sera o

2o A,  com a seguinte redaeao:
"Art.  BOA    Os  valores  das  doag6es  a  causa  animal,  arrecadados  atrav6s  do

SAAE,  sefao  repassados  mensalmente  pela  autarqula  a  Prefeitura  Municipal  para

que, por meio de seus 6rgaos competentes, promovam o bern-estar animal."

Art. 3°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREi,  04  DE OUTUBRO  DE 2018.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

AUTORA: VEREADORA S6NIA PATAS DA AWIIZADE.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACIO DA LIBERDAI)E

LEI    N°    6.272/2019

Altera a Lei Municipal n° 4.740, de 155 de dezembro de
2003,   para   possibilitar   ao   SAAE   reeeber   doag6es
destinadas  a  entidades  que  estabelece,  e  da  outras
providencias.

cOpTfi:-i

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREi,   USAND0

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 redaeao:

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

de Jacarel')  autorizado a  receber, juntamente com tarifas mensais de servigo de  agua e

de utilizagao da rede de esgoto, doag6es por parte de seus usuarios, destinadas a Santa

Casa de Miseric6rdia, ao Hospital S5o Francisco de Assis, ao Lar Frederico Ozanan,  ao

Lar Fratemo  Acacia,  a  Associa§ao  Humanitaria  Amor e  Caridade,  e  demais entidades

sem fins lucrativos instaladas no Municipio de Jacarei, bern como a causa animal.

Art.   2°      As   entidades   benefilciadas   prestarao   contas,

trimestralmente,   ao   Conselho   Municipal   de   Assistencia   Social   do   Municipio   e   ao

Conselho   Municipal   de   Sailde,   para   institui?6es   da   area,   do   valor   das   doa?6es

filnanceiras recebidas.

Pafagrafo anico.   As doa?6es reguladas por esta Lei sao

destinadas  a   entidades  que  possuam   inscrig5o   no  Cadastro  Nacional  de   Pessoas

Juridicas  -   CNPJ,   titulo  de   utilidade   pablica   e   registro   no   Conselho   Municipal   de

F'RACA  Dos  TF{Es  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  ~  CEP,12   327-901   -TEL   .   (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACIO DA LIBERDADE

LEI N° 6.272/2019 -Fls. 02

Assistencia  Social  ou  Conselho  do  Meio  Ambiente,  no caso  de  entidades de  defesa  e

protegao animal."

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl,  30  DE MAIO  DE 2019.

]ZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

publicagao.

AUTORA: VEREADORA LUcllvIAR PONCIANO.
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14/09/202109:39 Lei  3810/1996

LEI NO  3.810,  DE  10  DE JUNHO  DE  1996

Institui   a   Fundo   de   Apoio   ao
Desporto    n5o    Profissional    do
Municfpio de Jacarei e  d6  outras
providencias.

0     DR.     THELMO     DE     ALMEIDA
CRuZ,  PREFEIT0  MUNICIPAL  DE  JACAREi,   usando  das  atribui€6es  que   lhe  s5o
conferidas   par   Lei,   faz   saber   que   a   Camara   Municipal   aprovou   e   ele   sanciona   e
promulga  a  seguinte  Lei:

Art.     10     Fica     instituido,     junta     a
Secret:aria  de  Esportes  e  Recreac8o,  o  Fundo  de  Apoio  ao  Desporto  nao  Profissional  do
Municrpio   de   Jacarei,    com    a   finalidade   de    prestar   apoio   financeiro,    mediante    a
administracao      aut6noma      e      gest5o      pr6pria      dos      respectivos      recursos,      ao
desenvolvimento  dos  projetos  especificos  ao  desporto  nao  Profissional  da  Secretaria,  e
em  especial:

I  -  Prover  os  reciirsos  necessarios  ao
desenvolvimento  e  manuten€ao  de  atletas  do  Municipio,  visando  seu  aprimoramento
t€cnico-desportivo;

11  -  Apoiar  com  recursos  materiais  e
financeiros  a  realizac§o  de  congressos,  simp6sios,  seminarios  e  outras  atividades  que
visem  o  aprimoramento t€cnico-desportivo;

Ill  -  Propor  convenio  com  6rgaos  ou
entidades  ptiblicos  ou  privados  de  forma  a  assegurar a  consecu€ao  de  seus  objetivos e
finalidades.

Art.     20    Constituem     recursos     do
Fundo:

I  -  Dota€ao  or¢ament5ria  pr6pria  ou
cr6ditos que  lhe forem  destinados;

11     -     Contnbuic6es,    transferencias,
subven€5es,  auxrlios ou  doas5es dos setores pdblicos e  privados;

Ill  -Produtos do  desenvolvimento  de
suas  finalidades  instltucionais,  em  especial:

a)  a  arrecada€5o  dos  pre€os  pdblicos
cobrados   pela  cess5o  de   bens   municipais  sujeitos  a  administra€ao  da   Secretaria   de
Esportes e  Recreas5o;

b)   resultado   da   venda   de   ingressos
para  espetaculos esportivos;

c)    venda    de    material    promocional
efetivado  com  a intuito de arrecadac5o  de recursos;

IV      -      rendimentos      oriundos      da
aplicac5o  de  sells  pr6prios  recursos;

V      -       resultados      de      convenios,
contratos   e   acordos   firmados   com    instituic6es   pdblicas   ou    privadas,    nacionais   e
estrangeira;
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14/09/202109.39 Lei  3810/1996

VI     -     resultado    de    concess
exploracao  de  publicidade  em  pra¢as  esportivas  do  Municipio;

VII     -     outros     recursos,     cr6ditos,
rendas   adicionais   e   extraordinarias   e   outras   contnbuic6es   financeiras   legalmente
incorporave.is;

VIII     -     rendimentos     oriundos     de
publlca€6es  de  materials  tdenicos,

Art.     30     Ficam     nomeados     para
integrarem  o  Conselho  Diretor  do  Fundo  de  Apoio  ao   Desporto  nao  Profissional  do
Municipio de Jacarer, os seguintes membros:

CJ]put         I]ltcmdo         Dclo         Dctreto
=e5,/=CIC;

Coput        altcrl]do         Delo         Le)         nrt.
4551,/=C)C1
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E±£L2£1?
:,-'±=        a:tG.==C        ?a:I        L=:        ri^.

±=51,'=CCI

IV      ~      Representan[e      das      Ligas
Esportivas   Amadoras   do   Municl'picl:   Valderci   Aparecido   Pereira,   RG    16.302.923-4;
.(E§daj€5o  dada  pelo  Decreto  no  1.930/2012}

V          Rcprc!Scntoritc    dos    Clubca    a
rfusocJDg5es..

ci)     rl6vla      I\IIric]n      nibeiro,      RG      nn
33.?±=.513  5,

b)     Arit6nio     Ci]Hog     Clatcj,      nG     nrl
i=.5==.33=;

:I,I:=        =rE±±±c;        pe!G        D:=r±e
¥'`_I_£ic;

Incico        oltemdo         Dclt]         Lcl         nr\.
^EEi  ,|nni

V    -    Representante    dos    Clubes    e
Assoc/a€6es..  (Bfdja€5o dada  pelo  Decreto  no  1.930/2012)

a)        F16via        Mirian        Ribeiro,        RG
33.942.6J3-5,.  (Bedgs5o  dada  pelo  Deereto  no  1.930/2012}

b)     Marisa      Squassoni      Leite,      RG
J3.156.355,. {B§4a€5o dada  pelo  Decreto  no  1.930/2012)

VI          Rcprc!ocntJ]ntc    dD    A33odDEficl
:   AJ]t6nlo   CI]rto5   NogcllhBes,   nG   nrl

'=7.337.77C  7;

:I,:=        =Itc:TL.:G        aei3        I:=rL+:
=85,`=Cic

±±±ci±__=Jt=ri:±;        pe:I        L=:        rih.
i551,`23CI

VI   -    Representante   da   Associacao
dos  Professores de Educac5o  Fisica  de  Jacare/:  Silvia  Regina  da  Silva,  RG  15.901.943-
6.  {Bedr€5o dada  pelo  Decreto  no  1.93o/2oi2)

Par5grafo     10     0     mandat:o     dos
membros  do  Conselho  sera  de  02  (dois)  anos,  com  excecao  do  ocupante  do  cargo  de
Secretario  de  Esportes  e  Recreaeao,  admitida   a   recondu€ao  par  uma   dnica  vez,   por
decisao  da  assembl€ia  dos segmentos representados.

Paragrafo  20  A  funcao  de  membro
do   Conselho   Diretor  sera   considerada   servico   pi]blico   relevante   e  sem   Gnus   para   o
Municfpio.

Art.  40  Para  a  realizac5o  de  servigos
administrativos    relativos   ao    Fundo,    ser5o    designados   servidores   que   se   fizerem
necess5rius,  mediante solicitasao  do Secretario de  Esportes e  Recreacao.

Art.      50      Compete     ao      Conselho
Diretor:

I  -estabelecer diretrizes  para  a area;
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1i7isT|
11   -   planej.ar,   coordenar,   orieFlfat.:

executar  as  entidades  do  Fundo,   promovendo  os  meios  necessarios  a   realiza€ao  dos
Objetivos;

convenios e  contratos  de coopera€ao t€cnica;
Ill   -   propor  celebracao   de   acordos,

1\/  -desenvolver estudos  e  pesquisas
dos  processos,  condi€6es e a¢6es para  a  pratica  esportivciroultural;

V     -     oumprir     e     fazer    cumprir    o
regulament:o  do  Fundo.

Art.   60   0s   reoursos   destinados   ao
Fundo,   bern   coma   as   receitas   geradas   pelo   desenvolvimento   de   suas   atividades
institucionais,   ser5o   automatjcamente   transferidos,    depositados   ou    recolhidus   em
conta  especial,  aberta  em  instituicao  financeira  oficial.

Paragrafo     Onico.           Os     saldos
porventura  existentes  no  termino  de  urn  exercfcio  financeiro,  constituirao  parcela  da
receita  do  exercfcio  subseqtJente,  ate  sua  integral  aplicasao.

Art.       70       0       Conselho       Diretor
submetera    trimestralmente    a    apreciacao    do    Prefeito,    refat6rio    das    atividades
desenvolvidas  pelo Fundo,  instrurdo com  a  presta€5o de contas dos  atos de  sua  gestao,
acompanhados  da   respectiva   documentagao,   sem   pre]ufzo   da   submissao  de   outros
instmumentos   de   controle   financeiro,   genericamente   instituido   para   a   Administragao
Municipal.

Art.     80    Cabers     ao     Executivo     a
regulamenfacao  da  presente  Lei,  no  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  a  contar  de
sua  vigencia.

Art.   90   Para   atender   as   despesas
decorrentes  da  presente  Lei,  fica  autorizada  a  abertura  na  Contabilidade  Municipal,  de
urn  cfedito  adicional  especial  ate  o  valor  de  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais),  a  ser
coberto  com  reoursos  a  que  se  refere  a  inciso  11,  do  paragrafo  12,  do  artigo  43,  da  Lei
Federal  n°  4.320,  de  17  de  marco de  1964.

Art.  10  Esta  Lei  entrara  em  vigor  na
data  de sua  publicasao,  revogadas as disposi€6es em  contrario.

Prefeitura  Municipal  de  Jacaref,  10  de junho  de  1996.

THELMO  DE  ALMEIDA CRUZ
PREFEITO  MUNICIPAL

AUTOR:  PREFEITO  MUNICIPAL THELMO  DE  ALMEIDA  CRUZ

Publicado  em:  14/06/1996,  no  Di5rio  Oficial.

Este  texto  nao  substltui  o  original  publicado  e  arquivado  na  Prefeitura  Municlpal  de
Jacarel,.
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