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C^MARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  I
PALACIO DA LIBERDADE

GABINETE VEREADORA LUCIMAR PONCIANO

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.a   /2019

Altera a Lei Municipal n.°4.740, de 15 de dezembro de 2003,
para  possibilitar  ao  SAAE  receber  doag6es  destinadas  a
entidades que estabelece, e da outras providencias.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,   USANDO
DAS  ATRIBUIC6ES  QUE  LHE  S^O  CONFERIDAS  POR
LEI,     FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL
APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA     A
SEGUINTE  LEI:

Art.   1°   Ficam   alterados   o   "caput"   do   artigo   1°  e   o   artigo   2°  da   Lei
Municipal de n.°4.740/06, que passam a vigorar com a seguinte redagao:

"Art.1°  Fica  o  SAAE  (Servigo Aut6nomo de  Aguas  e  Esgcto  de  Jacarei)

autorizado a receber, juntamente com tarifas mensais de servigo de agua e de utilizag5o da
rede   de   esgcto,   doa?6es   por  parte   de   seus   usuarios,   destinadas   a   Santa   Casa   de
Miseric6rdia,  ao Hospital S5o Francisco de Assis,  ao Lar Frederico Ozanan,  ao Lar Fraterno
Acacia,  a   Associagao Humanitaria Amor e Caridade,  e demais entidades sem fins lucrativos
instaladas no municipio de Jacarei, bern como a causa animal.

Art.  2°  As entidades  beneficiadas  prestarao contas,  trimestralmente,  ao
Conselho  Municipal  de Assist6ncia  Social do municipio,  e  ao Conselho  Municipal  de  Saode,
para institui?6es da area, do valor das doa?6es financeiras recebidas.

Paragrafo  Unico  As  doa?6es  reguladas  por esta  Lei,  sao  destinadas  a
entidades que possuam inscri?ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, titulo
de utilidade pdblica,  e registro no Conselho Municipal de Assist6ncia Social,  ou Conselho do
Meio Ambiente, no caso de entidades de defesa e prote?ao animal. "

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

Vereadora - PSDB
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Projeto  de  Lei  -Altera  a  Lei  Municipal  n.°4.740,  de  15  de  dezembro  de  2003,  para  possibilitar  ao  S/
doag6es destinadas a entidades que estabelece, e da outras providencias -Ver.  Lucimar Ponciano -fl

JUSTIFICATIVA

Sao   objetivos   fundamentais   da    Carta   da    Reptlblica,    o   de
construir uma sociedade livre, justa e solidaria,  de forma a garantir o desenvolvimento
nacional,  erradicando  a  pobreza  e  a  marginalizagao  e  reduzindo  as  desigualdades
sociais  e  regionais,  dando  assim,  oportunidade  para  se  promover  o  bern-estar  de
todos,  sem  preconceitos de origem,  raga,  sexo,  cor,  idade e quaisquer outras formas
de discriminagao.

Na   concretizagao   destes   principios,   se   percebe   a   enorme
importancia que a fungao social tern para a sociedade brasileira,  sendo  resguardada,
inclusive, a sua manutengao,  no pr6prio corpo do diploma constitucional.

Sendo   quase   impossivel   que   o   Estado,   que   tamb6m   6   o
responsavel  por  diversas  outras  fung6es  imprescindiveis  no  cenario  nacional,  como
manter a seguranca e regular o setor privado, dentre outras, possa garantir condig6es
para  que  estres  objetivos  acontegam,  a  pr6pria  sociedade  civil  tern  se  organizado
com o intuito de colaborar e alcangar outras fung6es sociais.

Nesta  movimentagao  de  organizaeao,  6  que  se  vislumbra  o
crescimento  do  movimento  do  terceiro  setor,  onde  a  pr6pria  sociedade  se  organiza,
seja por meio de pessoas,  como as associag6es,  ou  por meio de patrim6nio,  como o
caso   das   fundag6es,   com   objetivo   de   atender   seus   interesses   sociais   como
educagao, sadde, esporte, meio ambiente e religiao dentre outros.

Essas  organizag6es  formadas  pela  sociedade,  assim  como
qualquer   outra   organizagao,   necessitam   de   controle   e   gerenciamento   para   que
possam   desempenhar   suas   atividades   de   forma   continua   e   racional,   fazendo
imperiosa a adogao de  providencias para a arrecadagao de  recursos financeiros que
possibilitem a sua sobrevivencia.

Este   projeto  de   lei,   visa,   exatamente,   isso;   propiciar  que
entidades de hist6rica e marcante atuagao no cenario social de nossa cidade, possam
ter seu  dia  a  dia facilitado  no  recebimento  de  doag6es  e  contribuig6es da  populagao
jacareiense.

Na esteira de procedimento ja em vigor, e que ja beneficia a
Santa  Casa  de  Miseric6rdia  de  Jacarei,  bern  como  ao  Hospital  Sao  Francisco  de
Assis,  busca-se, com a adigao das entidades sociais como o Lar Frederico Ozanan,  o
Lar   Fraterno  Acacia  e   a  Associagao   Humanitaria  Amor  e   Caridade,   disponibilizar
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

Projeto  de  Lei  -Altera  a  Lei  Municipal  n.04.740,  de  15  de  dezembro  de  2003,  para  possibilitar  ao  SAA
doae6es destinadas a entidades que estabelece, e da outras providencias -Ver.  Lucimar Ponciano -fls.

Dispensavel   tecer   qualquer   comentario   sobre   estas
associag6es,  haja  vista,  a  contundente  atuagao  que  cada  uma  delas  realiza junto  a
nossa comunidade no campo de ajuda humanitaria.

Buscar   meios   para   que   estas   entidades,   sem   fins
lucrativos, que tanto bern fazem as pessoas que as procuram, e da importancia social
das atividades que essas  assumem,  tenham  condig6es de  continuarem  seu trabalho
chega a ser uma obrigagao de todo gestor ptlblico.

Por   esta   razao,   e   no   muito   mais   que   os   cultos
suplementos de argumentagao que meus pares possam acrescentar, solicito e espero
a ajuda para a aprovagao deste projeto de lei.

abril de 2019

Vereadora-P
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LEI    N°    4.740/2003

Autoriza  o  SAAE  (Servi¢o  Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto  de
JacareD   a  receber,  junto[mente  com  as  tarifas  pagas  pelos
usudrios, doac6es  destinadas  a Santa Casa de Miseric6rdia de
Jacarel e dd outras providencias.

a    PREFEITO  DO  MUNIcipIO    DE  JACAREi,  USANDO
DAS  ATRIBulc6ES  QUE  LHE  SAQ  CONFERIDAS  POR
LEI,     FAZ     SABER    QUE     A    CAMARA    MUNICIPAL
APROVOu     E    ELF    SANCIONA    E    PROMULGA    A
SEGulNTE LEI..

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

Esgoto de Jacaref) autorizado a receber, juntamente com as tarifas mensais de servieo

de  agua  e  de   utilizagao  de  rede  de  esgoto,   doag6es  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 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

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 JACAREI,15 DE DEZEMBRO DE 2003.

MARCO AURELIO DE SOuZA

Prefeito Municipal

AUTOR: PREFEIT0 MUNICIPAL MARC0 AURELlo DE SOUZA.



C^MARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

LEI     N°     6.11311/2017
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Altera  a  Lei  Municipal  n° 4.740,  de 15 de dezembro  de  2003,
para  possibilitar  ao  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

ATRIBuieoEs   QUE   LHE   SAO   cONFERiDAs   POR   LEI,   FAI

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL    APROVOU    E    ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°   Ficam  alterados  o  oapuf 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

Jacarei) autorizado a receber, juntamente com as tarifas mensais de servigo de agua e de utiliza?ao

de rede de esgcto, doag6es por parie de seus usuarios destinadas a Santa Casa de Miseric6rdia e

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

Pafagrafo tlnico ...

Art. 2°   A Santa Casa de Miseric6rdia e o Hospital  S5o Francisco

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

doag6es financeiras recebidas".

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREi,  27 DE ABRIL DE 2017.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

AUTOR: VEREADOR DR. RODRIGO SALOMON.
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CAMARA MUNICIPAL DH JACA
PALACI0 DA LIBERDADE

LEI    N°    6.228/2018

Altera  a   Lei   n°  4.74012003, de   15/12103,   dispondo
doag6es  a  Santa  Casa  de  Miseric6rdia  de  Jacarei  e  ao
Hospital  Sao  Francisco  de  Assis,  e  inclui,  nas  doac6es,  a
causa animal do Municipio.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREi,   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°   Fica alterado  o capuf 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 redaeao:
"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

utiliza?ao de rede de esgoto, doag6es por parie de seus usuarios destinadas a Santa

Casa  de  Miseric6rdia  de  Jacarei  e  ao  Hospital  Sao  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.  2°A    Os  valores  das  doag6es  a  causa  animal,  arrecadados  atraves  do

SAAE,  serao  repassados  mensalmente  pela  autarquia  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 JACAREl, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

AUTORA: VEREADORA S6NIA PATAS DA AMIZADE.
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