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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO I)E LEI

Altera   a   Lei   n°   3.584,    de   30/11/1994,   que
campanha "Adote urn Abrigo".

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO   DE  JACAREl,   USANDO   DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SA0  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°    a  artigo  3°  da  Lei  n°  3,584,  de  30  de  novembro  de

1994, que institui a campanha "Adote urn Abngo" passa a ter a seguinte redagao:

Artigo   3°     Aquele  que  construir  a   abrigo  tefa  direito  de   sua   explora§5o

publicitaria   por  urn  prazo  de  tr§s  (03)   anos,   podendo  explorar  publicidade   pr6pria   ou   de

terceiros, vedada a cessao de direito a terceiros.

§  1°     Decorrido  o  prazo  estipulado  no  caput  deste  artigo,   desde  que  o
respons6vel pela doa?ao tenha feito a constante manuten?ao ou faga a reconstrug5o do abrigo,

tefa renovado por mais tres (03) anos o direito de explora?5o publicit6ria nos termos desta Lei,

renova?ao  esta  que  podefa  ocorrer  por  sucessivos  e  iguais  periodos  desde  que  o  abrigo

apresente condig6es satistatorias de uso,  a serem verificadas e aprovadas pela Administrapao

Municipal.

§  2°    Caso  o  doador  pretenda  fazer  a  constante  manutengao  do  abrigo,
devefa  assjnar  termo  de  responsabilidade  junto  a  Municjpalidade,   o  que  ensejafa   a  nao

aplica?5o do disposto no § 2° do artigo 1° desta Lei.

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

Camara Municipa

PAULIN

Autoria do Droleto: Vereador Paulinho dos Condutores.
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JuSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A inten?ao  do presente  projeto de  lei  e  incentivar ainda  mais  a

doaeao de abrigos para pontos de 6nibus da cidade.

Assim,  a  alteraeao que  propomos  na  Lei  n° 3.584/1994 e  para

que,   ao   inv6s  de   somente  cinco  anos  de   exploraeao  publicitaria   nos  abrigos  dos   pontos

construidos  por terceiros,  haja  a  possibilidade de  exploraeao continua  pelos  interessados que

se  disponham  a  efetuar  a  manutengao  constante  dos  abrigos  ou  reconstrui-los  quando  for

necessario.

Outrossim,   a   manuteneao  dos  abrigos   por  seus   respectivos

doadores evitafa tal responsabilidade por parte da Municipalidade.

Assim    exposto,    estamos   certos   de   que   esta   propositura

merecera o apoio e aprovagao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,  04 de agosto de 2022.
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0      Df},      THELMO

MUNICIPAL     DE

GOES     CUE     LHE

SABER     QUE      A

ELE     SANCIONA

DE      ALMEIDA      CRUZ,       PfiEFEITO

JACAREt,     USANI)0    DAS    ATE"Bui

SA0    CONFERIDAS     POR    LEI,     FAZ

caMARA     MUNiclpAL     APROvOu      E

E     PROMULGA    A    SEGUINTE     LEI,

ARTIG0   19   -  Sob   a  denominaeao   I`ADOTE     "

AERlco",   fica  instituida,   no  Municipio  de   Jacar`ei,   uma  campanha
para  constru§ao,   mediante   as   dir`etr`izes   fixadas   pela  Municipa-
1idade,    de   abr`igos   de   pontos   de   8nibus,    par   pessoas   fisicas,

juridicas,    sindicatos,    associac6es   de   classe   ou   quaisquer   ou-
tr`as   entidades   do   setor   privado,    mediante   a   ctbr.iga€ao   de   sua
doaGao   ao   Munici|)io   e   com   air.eito   de   sua  explora§ao   publicita-
ria,

§    1!   -   A   construcao   dos   abr`igos   podera
ssr   feita  lndividualmente   ou  pop,   no  maximo,   dais   (02)   dos  ele£
cados  no   "caput"   deste  artigo.

§   2!   -Efetivada   a   doa§ao,   de  confol`mi-
dade   com   o   "caput"   deste   ar`tigo,    a  conservaeao  e  manutencao   do
abr.igo   ficar`a  sob   inteira  responsabilidade  do  Municipio.

ARTIGO   2D   -   Os   abr`igc>s   dever`ao   ser   cons-

truidos   de   confor`midacle   com   a   modelo   padl`ao   estabelecido   pela
Municipalidade,    que,    par`a   tal   fin,   fornecer.a  uma  planta   deta-
lhada   ao   inter.essado,   da   qual   constara   o  espago  no  qual   poder'a
ser.   inser`ida  publicidade.

JunTIGO   3±   -Aquele   que   ccinstr`uir  o   abr`i-

go   ter`i   direito   de   sua   explora§ao   publicitar`ia  pop  urn  pr`azo  de
cinco    (05)    anos,     podendo    explor.ar    publicidade    pr6pr`ia    ou    de
ter`ceiros,   vedada  a  cessao   de   direito  a   ter`ceiros,
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ARTlco    4£    -    No    pr`azo   de    60    (sessenta)
dias,   a  contar  da  publicaeao  da  presente  Lei,   a  Poder  Execiitivo
a  r`egulamentara,   por  I)ecreto,   estabelecendo   as  condie6es  e  nor-
mas  que   deverao  ser`  observadas  para  a  adocao  de   abrigos  e  defi-
nindo  o  seu  modelo  padrao  e  as  suas  caracteristicas.       ®

ARTIGO   59   -  Esta  Lei   entrara  em  vigctr`  na

data  de   sua  publicaeao.                                                                            .

JmTIGO  6!   -  Revogam-se   as  disposi§6es   em
contrario.

PREFEITUBA  MUNICIPAL  DE   JACAREI,  #E     NovEmBRo          DE   1994

DR.    THELMO   DE   ALHEIDA   CRUZ

Pr`efeito  Municipal

AUTOR  DO  pRojETO:   VEREADOR   sEBASTlfro   IonAclo  DA   slLVA

AUTORES      I}AS      EHENI)AS:      VEREADORES     PASCAL     JEAN     ABD0     E     JAMII.
HOHARED   AIIllffiD
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