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SÚn{tffa: Dispõe sobre a criação de Conúribuição Voluntária na conta de agua,
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e dá outras providências.
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PL:
FL:

-\
Í, NN\

GUILruIRME BELINATI

Texto do Projeto de Lei anexo



Câmara Municipal de Londrina
Esfado do Paraná

pno.rnto nn Lgt xQ lzotz

SUMULA: Dispõe sobre a criação de Contribuição Voluntária na conta de água, da
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e dá outras providências.

A CÁMÁRA MANICIPÁL DE LONDRINÁ, ESTAI}O DO PARANÁ,
apRovou E EU, PREFETTO DO MUNICÍPIO, SANCTONO A SEGUTNTE

L E I :

Art. le Fica criada e autorizada a SANEPAR alançar nas faturas mensais das contas
de água dessa Compaúia uma contribuição voluntríria no valor de R$ 1,00 (um) real que será
destinada ao custeio das políticas públicas a seguir descritas nessa lei.

$ 10 O pagamento da contribuição não é obrigatório, podendo o contribuinte optar
por não pagâ-la.

$ 29 O titular da conta ou procurador, munido de documento de procuração
especifico para tal, poderá enviar requerimento ou enfiar em contato com a SANEPAR solicitando
a não adesão ou o cancelamento do lançamento da contribuição a qualquer momento.

$ 3e O üfular da conta poderá enüar requerimento ou entrar em contato com o
SANEPAR autorizando contribuição de valor superior a R$ 1,00 (um) real.

$ 4e Sobre a contribuição voluntiária não incidirá juros e multa, no caso de afiaso no
pagamento da fatura.

ArL 2e A contribuição volunuária será destinada para o Fundo de Proteção aos
Animais para custeio de castração, tratamento e recuperação de animais abandonados e em estado
de elevado sofrimento e paÍa ouüas despesas afetas ao mesmo fim.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da contribuição voluntiíria poderão,
também ser usados paÍa pagamento de aluguel de imóvel e estrutura de funcionamento e/ou
construção do Centro de Controle de Zoonose e do Comitê de Ética e Bem Estar Animal.
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ArL 3s A SANEPAR fará lançamento dos recursos da contribuição volunklria em
conta especifica a seÍ aberta em instituição financeira para onde, após apuração dos valores
arrecadados, transferirá estes recursos para o Fundo de Proteção aos Animais, que também
movimentará em conta especifïca a ser criada em Banco OÍicial e farâa gestão dos recursos.

E f e A SANEPAR deverá apurar os valores recebidos entre o dia primeiro e o último
de cada mês e repassaÍ os valores ao Fundo de Proteção aos Animais até o décimo dia do mês
subsequente.

$ 29 O Fundo de Proteção aos Animais poderá destinar parte dos Íecgrsos
arrecadados pela contribuição volunüíria a entidades credenciadas e conveniadas com o poder
Público Municipal para castração, tratamento e recuperação de animais, mediante prestação de
contas.

Art 4e Não cabe à SANEPAR o lançamento dos recursos da contribuição voluntiíria
em sua Receita, limitando-se a um controle conüíbil em conta específica, extra orçamen!.áxia,
transferindo ao Fundo de Proteção aos Animais, que fará a gestão dos recursos conforme
estabelecido no artigo 3e desta lei.

Art.59 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

SALADAS SESSÕES. 23 defevereiro de20t7.
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PROJETO DE LEI t2017

JUSTIFICATIVA

A inclusa mensagem tem por finalidade dispor sobre a criação de Contribuição
Voluntiiria na conta de âgta, da Compaúia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).

Nossa proposição tem por finalidade dar oportunidade a todas as pessoas que se
sensibilizam com a política de tratamento aos animais, obtendo recur$os para implantação de
alguns artigos do Código de Posturas do Município que ainda não foram efetivamente
implementados por falta de recursos.

Dentre eles podemos citar a criação do Centro de Controle de Zoonose, do Comitê
Municipal de Ética em Bem EstarAnimal e do Fundo de Proteção aos Animais.

Caberâ ao Executivo Municipal, por meio da Autarquia Municipal de Saúde e da
Vigilância Saniüíria, em interface com outros órgãos do Governo que gerenciam esse tema elaborar
e implementar políticas públicas de controle de zoonoses e bem-estar animal, com um conjunto de
ações para prevenir, reduzir e eliminar a morbidade e mortalidade, bem como o sofrimento dos
animais causado por maus fiatos e doenças, preservando a saúde da população, protegendo-a contra
zoonoses e agressões aos animais, mediante os recursos advindos conforme consta de nossa
singela proposição.

Nossa mensagem vem para obter recursos com o fito de auxiliar e proteger os
animais, fornecendo a eles todo o cuidado que merecem além de outros objetivos constantes no
corpo de nosso Projeto de Lei.

Diante dessas razões, solicitamos o apoio dos demais Pares.

SALA DAS SESSÕES. 23 de fevereiro dç 20t7.
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