
 

 
 

 
LEI Nº  939.2017                 20 de julho de 2017 

 
Autoriza a Agência de Saneamento de 
Paragominas, a incluir em suas contas de 
recebimento contribuição espontânea  
a favor de entidades sem fins lucrativos 
e dá outras disposições.  

 
A Câmara Municipal de Paragominas, Estado do Pará, aprova e eu 
Sanciono e Promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º - Fica a Agência de Saneamento de Paragominas - SANEPAR, 
autorizada a incluir em suas contas de recebimento contribuição espontânea de 
contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, a favor de Organização Civil de 
Interesse Público sediadas no Município de Paragominas. 
 
§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 às entidades beneficiárias. 
 
§1º -As 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 pelas entidades Juquinha serão publicadas no 
órgão de publicidade do Município. 
 
Art. 4º - Para fazer jus ao benefício desta lei a entidade deverá preencher os 
seguintes requisitos: 
 
a) Comprovar o tempo de existência da entidade superior a 03 anos de 
atuação no Município; 
b) Comprovar o número de pessoas atendidas pela entidade; 
 



 
 
 
 
c) Comprovar o regular funcionamento; 
d) Ser declarada por lei como entidade de utilidade pública, sem fins 
lucrativos; 
e) Apresentar certidão negativa do Tribunal de Contas dos Municípios e 
Tribunais de Contas do Estado; 
f) Apresentar certidão negativa da Receita Federal; 
g) Instruir o pedido com a ata de fundação, ou instrumento hábil; 
h) Cópia do Estatuto da entidade; 
i) Cópia do CNPJ; 
j) Cópia do Estatuto e ata de posse da Diretoria. 
 
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei por decreto. 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, Paragominas, Estado do Pará, 20 de julho de 2017. 
 
 

 
 
 
 

PAULO POMBO TOCANTINS 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Superintendente da SANEPAR. 


