
MENSAGEM Nº  

 

Exma. Sra.  

Vereadora DENISE TERESINHA GABRIEL 

DD. Presidente da Câmara Municipal. 

 

 Temos a honra de encaminhar a esta Augusta Casa, o  projeto 

de Lei, que autoriza a Agência de Saneamento de Paragominas, a incluir em 

suas contas de recebimento contribuição espontânea a favor de entidades sem 

fins lucrativos e filantrópicas sediadas no Município de Paragominas. 

 Levando-se em conta os valorosos trabalhos prestados à 

sociedade por entidades filantrópicas, que necessitam de ajuda financeiras 

de terceiros para manterem as suas atividades. 

 Considerando que o sistema de doação através da conta de 

água é amplamente difundido a nível nacional, com extraordinários 

resultados positivos. 

 Vale salientar a espontaneidade e o desejo de participar 

ativamente da sociedade dando a sua contribuição social, justifica a 

instituição de mecanismos que possibilitem a operacionalização do sistema 

onde as pessoas possam participar, ainda que seja de forma indireta.  

 A contribuição pessoal será lançada na fatura do usuário dos 

serviços de água e esgoto na Sanepar e repassada à instituição credenciada e 

previamente escolhida pela titular da conta de água. 

 Cumpre destacar que este serviço não acarretará nenhum 

aumento nos custas da empresa Sanepar, portanto, o seu trabalho será apenas 

de fazer o lançamento e repassar os valores à entidade destinatária. 

 No caso específico do Projeto Juquinha, o seu trabalho visa 

minorar os problemas de pessoas portadoras de necessidades especiais, com 

trabalhos de reabilitação e educação. 

  Considerando ainda que é dever da Administração Municipal 

estar atenta a todos os princípios norteadores do serviço público, 

principalmente o princípio da legalidade. 



 Considerando que a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 

de 2000, vinculou ainda mais os atos administrativo, criando rigorosas 

penalidades aos agentes públicos; 

 O chefe do Poder Executivo, no cumprimento de suas 

atribuições constitucionais, passa às mãos de Vossa Excelência, projeto de 

lei, para a apreciação desta Augusta Casa legislativa, na certeza de que os 

senhores Vereadores saberão apreciá-lo, com o elevado espírito público que 

possuem. 

 Requer desta Casa Legislativa, seja o presente projeto 

analisado e votado para finalmente ser aprovado EM REGIME DE 

URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, fundamentado na natureza jurídica do 

projeto, nas circunstâncias fáticas de suas necessidades. 

 Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos melhores 

protestos da mais alta estima e elevada consideração, desejando a Vossas 

Excelências, muito sucesso consecução  do seu mister no Legislativo 

Municipal. 

 

 Paragominas-PA. 16 de fevereiro de 2017. 

 

___________________________ 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal de Paragominas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto de Lei nº 009/17.                                       De 16 de fevereiro de 2017   

  

 

Autoriza a Agência de Saneamento de 

Paragominas, a incluir em suas contas de 

recebimento contribuição espontânea a favor dos 

que menciona e contém outras disposições. 

 

A Câmara Municipal de Paragominas, Estado do Pará, aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º - Fica a Agência de Saneamento de Paragominas - SANEPAR, 

autorizado a incluir em suas contas de recebimento contribuição espontânea 

de contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, a favor do Projeto Juquinha, e 

demais entidades filantrópicas que cumprirem os requisitos necessários e 

que sejam localizados neste Município. 

 

§1º - A contribuição espontânea será incluída na guia de arrecadação de 

taxa da SANEPAR, em campo próprio, mediante autorização padronizada 

dada por escrito pelo usuário do serviço de água e esgotos. 

  

§2º - A contribuição autorizada será recebida pela SANEPAR por tempo 

indeterminado, somente cessando-se mediante manifestação escrita do 

usuário, ou de quem o represente, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

 

Art. 2º - O valor total das contribuições arrecadadas será integralmente 

transferido ao Projeto Juquinha localizado no Município de Paragominas e 

às demais instituições legalmente autorizadas.   

 

§1º - O projeto Juquinha e entidades filantrópicas autorizadas, por seus 

gestores, deverão expedir mensalmente, no ato de recebimento da 

transferência de recursos desta Lei, documento de quitação que importará 

em confirmação de conferência e exatidão da quantia recebida. 

 

§2º - Serão suspensos os repasses se ficar evidenciado que as verbas 

recebidas não estão sendo utilizadas em fins objetivos da entidade. 

 



Art. 3º - As contas apresentadas pelo Projeto Juquinha e entidades 

filantrópicas autorizadas serão publicadas no órgão de publicidade do 

Município, devendo o Executivo baixar regulamentação nesse sentido.   

 

Art. 4º -  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por decreto, em 

especial quanto ao credenciamento das entidades para o recebimento do 

benefício de que trata esta lei.  

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, em Paragominas, Estado do Pará, 06 de fevereiro de 2017. 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal 

 
MARIO ALVES CAETANO 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

MARIA DAS GRAÇAS QUADROS M. SILVA 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

RENATO RODRIGUES CORDEIRO 

Secretário Municipal de Governo 

BRENO COLONELLI 

Secretário Municipal de Agricultura 

TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social 

JAQUELINE DE CARVALHO PEÇANHA 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

HERENILDO AGUIAR  

 


