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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
Institui,  no Municipio de Jacarei,  o Solo "ONG  A
Animais".

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  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°  Fica  instituido  o  Selo  "ONG  AMIGA  DOS  ANIMAIS",  a

ser  concedido  as  Organizag6es  Nao  Governamentais  de  Protegao  Animal  sediadas  no

Municipio de Jacarei.

Art.     20     0     Selo     ora     instituido     sera     concedido     em

reconhecimento  publico  as  ag6es  de  responsabilidade  social  desenvolvidas  pelas  ONGs

locais  de  protegao  animal,  no  intuito de contribuir para  a  defesa,  a  saL]de e a  melhoria  da

qualidade de vida dos  animais.

Paragrafo ilnico.   Por defesa,  saude e melhoria da qualidade

de  vida  dos  animais  entendem-se  ag6es  como  castraeao,  adogao,  abrigo,  atendimento

veterinario, entre outros cuidados aos animais.

Art.    3°    Para    se    habilitar   a    obtengao   do    Selo,    a    ONG

interessada  devera  apresentar  relat6rio,  ate  o  dltimo  dia  dtil  do  mss  de  agosto,  para  a

Diretoria de  Protegao Animal,  comprovando as atividades desenvolvidas em  beneficio dos

animais   em   consonancia   aos   incisos   V   e   Vll,   artigo   21,   seeao   V   da   Lei   Municipal

6279/2019.

Art.  40  0  Selo  "ONG  Amiga  dos  Animais"  tera  validade  de  1

(urn)  ano  a  partir  de  sua  emissao  e  podera  ser  renovado  anualmente,  desde  que  a

entjdade tenha  realizado sua contribuigao social,  conforme artigo 3°.

Art.   5°   0   Selo   sera   entregue   a   entidade   em   solenidade

realizada  durante  Sessao  Ordinaria  do  Legislativo,  que  devera  ser  realizada  na  primeira

semana do mss de novembro.
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Pafagrafo     i]nico.     Ap6s     a     aprovagao    do     Selo     pelas

Comiss6es,  estas encaminharao a  Presidencia do Legislativo a devida comunicacao,  para

que a outorga seja  incluida em Ordem do  Dia de sessao ordinaria da Camara Municipal.

Art.   60   0   Selo   "ONG   Amiga   dos   Animais"   consistira   em

adesivo,    placa    ou    diploma    destacando    a    participaeao    da    ONG    nas    atividades

desenvolvidas   em   prol   dos   animais,   os   quais   poderao   ser   afixados   na   respectiva

jnstituigao e demais 6rgaos pertinentes a classe.

Art.  7°  A  ONG  que  possuir  o  Selo  podefa  dele  usufruir  para

fins   de   propaganda   e   divulgagao,   bern   como   sera   este   indispensavel   para   fins   de

recebimento de beneficios e recursos ptlblicos.

Art. 8° Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara  Mun ipal de Jacarei,  29 de abril de 2022.

ONCALVES
(S6nia Patas da Amizade)

Vereadora - PL
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

As ae6es da causa  animal estao cada  vez mais  presentes  no

ambito do Municipio de Jacarei,  inclusive atraves da criaeao de diversas entidades.

Entendemos   que   o   trabalho   voltado   a    causa    deve   ser

bastante criterioso e  realizado com  ae6es que efetivamente  contribuam  para  o  bern-estar

animal.

Assim  pensando,  pretendemos  instituir  o  Selo  "ONG  Amiga

dos  Animais"  de  forma  a  reconhecer  o  valoroso  trabalho  desenvolvido  pelas  entidades

locais  de  protecao  animal,  cujo  Selo,  alem  de  verdadeira  homenagem,  podera  contribuir

na  divulgaeao dos feitos de cada  uma delas,  inclusive favorecendo que recebam o auxilio

dos mais variados segmentos da comunidade.

Esperamos,   pois,   que   esta   propositura   mereea   o   apoio   e

aprovaeao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara  Municipal de Jacarei,  25 de abril de 2022.

L7wh
NIA REGINA

(S6nia Patas da Amizade)
Vereadora - PL
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