
•SHSffiv

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

; ■ W:

OFICIO N° 1.683/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 14 de dezembro de 2021.

Referente: Indicacao n° 1.172/2021
18a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

usuArio
marth?

DATA/HORA 
15/12/2021 13:22:42

PROTOCOLO
3660/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n0 1.172/2021. de autoria do Nobre Vereador Flavio Alves 

Ribeiro, encaminhamos a informagao prestada pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, por meio de seu MEMORANDO SMDS n° 1.909/2021, 
copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

A
DANILO HADO

Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria MunicipaCde (DesenvoCvimento Sociaf

MEMORANDO SMDS n.° 1 gno/ono.

Cajamar/SP, 10 de dezembro de 2021.

DIRiromA^IJlCA LEGISLATfvAVERNO'GAB,NETE DO PREFEITO
A/c lima. Dra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Assunto: Resposta ao Memorando n° 3.107/2021 - DTL/SMr; 
R.hre„,s: ,n<lica5So 1,72/2021 _ Ctaafa ZicipD,}if “amar_

lima. Sra.

Considerando a indicagao do Nobre Vereador, temos a informar o que
segue:

Trata-se de Indicapao que solicita estudo sobre 

declaragao de utilidade piiblica para o Institute Millenium,

Lei Municipal, de mode a homenagear 

outros.

a possibilidade de 

a ser formalizado atraves de 

os servigos prestados a comunidade, dentre

Neste sentido, informamos que nada temos a opor quanto a referida 

prestando servigos de forma idonea, 
convenios e termos de colaboragao celebrados com o Municipio.

pretensao, considerando que ha anos a OSC vem 

inclusive atraves de

Dessa forma, a fim de | 
abertura de Processo Administrative 

verificagao do enquadramento da OSC

prosseguir com o Projeto de Lei, realizaremos 

para tramitagao nos orgaos competentes e 

na legislagao que rege a materia.

No mais, aproveitamos o ensejo para externar votes de elevada estima e
distinta consideragao.

Cordialmente

r
Ni^dspn SHVadFsSuza Filho 

Secretario Municipal de Desenvolvimento Social

gocial. ad m (a >cai a ni ar. sp.gov.hr
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LEI N? 513; de 23 de setembro de 1983.

Dis poe: "Sobre normas regu1 amentares para declarapao 

de utilidade publica de entidades."

Prof. ARISTIDES OLIVEIRA RIBAS DE ANDRADE 

nicipal de Cajamar, 
atr i bu i poes 1ega i s , faz

P refeito Mu-
Estado de Sao Paulo, usando de

saber que a Camara Municipal 
a p rovou e ele PROMULGA e SANCIONA a seguinte Lei.

s u a s

A rt ? go 1? - A declaragao de utilidade publica 

pode ser concedida, pe1o Municfpio, a entidades que preencham 
seguintes requisitos:

isomen te

ill O 5

: 1
fellI Tenham existencia legal devidamente registrada 

termos da legislapao pertinente;

2. Comprovem seu regular funcionamento, mediante atesta 

do firmado por autoridade competente;

1 .' /vYiV nos

•4i
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.v:
3. Comprovem estar cumprindo suas finalidades Estatuta-

menos 02 (dois) diretores,r i a s , mediante declarapao de pelo que
■M

|a testa rao tal cumprimento sob as penas da Lei;
I

4. Apliquem totalmente seus recursos nas finalidades da
If instituipao.

li
. vl;

A r t i go 2? - 0 Projeto de Lei devera vir acompanhado, dos
sob pena de nao ser aceito in li;| documentos abaixo especificados, 

',mine, pela Mesa da Camara.
'.!V / - '

Copia da ata da fundapao da entidade devidamente 
.gistrada no Cartorio de Registro de iTtulos e documentos;

2. Copia dos Estatutos sociais devidamente registrado

1 . re-

v'r
no

m
ip

Con t.F1s . 2.
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11:fv LEI N? 513/83-FIs.2.
;:: A
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m
m Cartorio de Registro de Tftulos e Documentos:L

l
l

3. Declaragao firmada por todos os membros da Direto 

de que nenhum deles recebem, em pecunia ou especie, 
qualquer tTtulo na condi.gao de Diretor da Entidade;

! r ia , remu ne ra
pao a

b. Copia firmada pelo Presidente e Secretario, 
torio das atividades do exercTcio anterior e do atual;

do re 1 a -
U
11f.
i

5. Copia do Balanpo anual da Entidade;i

; 6. Atestado de regular funcion amen to da Entidade.:5,
!

'
mI

Artigo 3? - Somente sera concedida a declaragao de uti- 

lidade publica a entidades que tenham pelo menos (Urn) 01
■vMm

ano de du
rapao e pela sua propria atividade tenha natureza de utilidade

fori:?It! pu
H b1 ica .. ;

: i .

•'m Artigo k9 - Poderao as Comissoes Permanentes 

tros documentos caso achem necessaries ou oportuno.

‘a. e x i g i r o u -
£ i

im
% Wi Art i go 5? Esta Lei entrara em vigor na data de 

revogadas as disposipoes em contrario.
I®..V sua p^
,V! m b 1 i c a p a o ,i

Prefeitura Municipal de Cajamar, em 23 de setembro de 1983.
m

v:v;
Prof.ARI ST IDES OLIVEIRA RIBAS DE ANDRADE 
P refe i to Municipal

II
Viff;

ji
•'V- Publicada e registrada nesta Diretoria na data supra.

i
1 jose c CAMPOS

Diretor de Administrapao
is



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 1172/2021

CAMARA MUNICIPfli HE CAJAMAP

PROTOCOLO 
3409/2021

Senhor Presidente

data/hora
23/11/2021 12:15:50

usuArio
ester

Senhores Vereadores,

lnd|c° ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado para 
que estude junto a Secretary competente da municipalidade de enviar a esta 
casa de Leis um "Projeto de Lei “declarando de utllidade publica o fnsttuto

guia do Millenium situada na Rua Alexandrine Pinto da Silva, 111 - 
oajamar/SP. Centro

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicapao, considerando que a entidade mencionaria 
em sua atuapao voltada para o segmento civil, sem fins lucrativos 

agente de servipos de convivencia e fortalecimento de vinculos com obietivo 
de promover apoes para crianpas e adolescentes entre 6 e 17 anos que 
contnbua para o fortalecimento dos vinculos sociais, familiares e comunitkrios
e^nnrtd 9®.rantlr a Prate?ao basica, civica e moral. Proporcionando lazer' 
esporte, cultura e miciapao ao aprendizado profissional 
mumcipio.

como

aos jovens do

COn! ! decl,ara?§0 de utilidade P^blica, ela passa a ser reconhecida 
redupao^e^arifTs pCiWi^as^etc.^ COmUmdade’ P°dend0 aSSim P'eitear Verbas

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de novembro de 2021
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. . Gabinete vereador Flavio Comajo
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paufo
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