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PROJETO DE LEI N° 056 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022.

“Institui o programa Adote a 
Saude”.

Art. 1° Fica instituido o Programa Adote a Saude, com o objetivo de 
incentivar pessoas jundicas e a sociedade civil organizada a contribufrem para 
a conservagao e a manutengao das Unidades Basicas de Saude (UBS) do 
Municipio de Cajamar.

Art. 2° A participagao no Programa Adote a Saude dar-se-a das 
seguintes formas:

Doagao de equipamentos e materiais pertinentes, apos analise da 
Secretaria Municipal de Saude;
Realizagao de obras de reforma e ampliagao das UBS, de acordo 
com projeto elaborado ou aprovado pelo Executivo Municipal; ou 
Conservagao e manutengao da UBS adotada.

Art. 3° Para a consecugao dos objetivos do Programa Adote a Saude, o 
Executivo Municipal podera firmar termos de cooperagao com as pessoas 
jundicas legalmente constituidas interessadas em adotar uma UBS.

§ 1° No termo de cooperagao, deverao constar:
Os objetivos, a abrangencia e os limites da responsabilidade do 
adotante acerca da conservagao e da manutengao dos bens 
publicos adotados;
Prazo de vigencia da adogao; e
As atribuigoes da pessoa juridica responsavel pela adogao.

§ 2° O Conselho Municipal de Saude devera ser comunicado antes da
assinatura do termo de cooperagao que tratar da agao de UBS.

Art. 4° E de exclusive responsabilidade do adotante a execugao de 
projetos com verba, pessoal e materiais proprios, bem como a conservagao e a 
manutengao das unidades de saude, obedecendo-se estritamente ao termo de 
cooperagao celebrado.

Paragrafo unico. O adotante devera apresentar, a cada 120 (cento e 
vinte) dias, a prestagao de contas sobre os investimentos realizados e as 
melhorias promovidas na UBS adotada.
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Art. 5° Fica permitido ao adotante, apos a assinatura do termo de 
cooperapao, veicular publicidade alusiva ao acordo celebrado, cujo onus sera 
de sua inteira responsabilidade.

Art. 6° A adopao das UBS nao dara qualquer direito de uso ao adotante, 
o qua! nao podera, em qualquer hipotese, prejudicar ou interferir na 
competencia do Executive Municipal na gestao da saude.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 10 de outubro de 2022.

Gleb ^andido Silva
reader

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555- CEP 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
TEL/FAX: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

http://www.camaracajamar.sp.gov.br


Estado de Sao Paulo 
www.camaracajamar.sp.gov.br

JUSTiFICATIVA

Esta proposigao tem por objetivo incentivar a sociedade civil organizada 
e pessoas jurldicas a participarem na melhoria da qualidade da saude publica 
Municipal, por meio da conservagao e da manutengao da infraestrutura das 
unidades de saude.

Convem ressaltar que os beneficios as pessoas que aderirem ao 
Programa, darao nao somente pela contribuigao importante, mas tambem, sob 
o aspect© empresarial ou de objetivos sociais, em forma de marketing 
institucional, pela visao social e o impacto positive que o ato de “adotar” uma 
unidade de saude, por exemplo, causara na comunidade em geral, 
consubstanciadas pelas iniciativas e praticas atreladas a responsabilidade 
social empresarial.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 03 de novembro 2022.
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