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A criação do Fundo Municipal de Enfrentannento ao COVID-19, tem 
como objetivo a captação, repasse e aplicação de recursos destinados a 
propiciar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento 
de planos, programas, projetos e ações voltadas ao combate do COVID-19. 

Além disso, o presente Projeto de Lei visa dar mais transparência 
as ações do Poder Executivo e às verbas destinadas ao enfretamento da 
Pandemia. Insta frisar que, o Município tem utilizado verbas destinadas a outras 
causas neste enfrentamento sendo fundamental um fundo específico para o 
combate. 

Ainda, o Poder Fiscalizador dessa Egrégia Casa se tornará ainda 
mais efetivo e fortalecido com a prestação de contas que o Executivo deverá 
fazer mensalmente. 

De suma importância também, incentivarmos a coletividade a 
contribuir, na medida de suas possibilidades, para enfrentarmos juntos este 
momento tão difícil pelo qual estamos passando. 

Desse modo, diante do exposto, por se tratar de um tema de grande 
relevância e urgência para a população de Mogi das Cruzes, conto com o voto 
de todos os Ilustres Colegas Parlamentares, do Egrégio Plenário desta Casa de 
Leis Mogiana, para aprovação da presente proposta legislativa. 

Av. Vereador Narciso Yague GuimarEes, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

01 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 29 de março de 2021. 
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PROJETO DE LEI N° /2021 

Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
Municipal de enfrentamento ao COVID-19. 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes decreta: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Municipal 
de enfrentamento ao COVID-19, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para 
captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro 
para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e 
ações voltadas ao combate do COVID-19. 

Art. 2°. Serão levados a crédito do Fundo Municipal de Combate ao 
COVID-19 os seguintes recursos: 

I — dotação orçamentária própria, além de créditos adicionais que lhe 
sejam destinados; 

II — contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações 
dos setores públicos ou privados; 

III — recursos oriundos de convênios, termos de cooperação e 
contratos, ajustes e outros instrumentos de origem nacional ou internacional, celebrados 
com a finalidade de destinar recursos ao combate ao COVID-19; 

IV — repasses financeiros oriundos da União, Estado de São Paulo, 
Município de Mogi das Cruzes ou por suas respectivas autarquias, empresas pública, 
sociedade de economia mista, fundos e fundações, com a finalidade de promover 
estratégias e programas de combate ao COVID-19; 

V — doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e 
imóveis de pessoas físicas e jurídicas; 

VI — rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como 
remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio 

VII — outros recursos a ele destinados. 
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§ 1°. Os recursos previstos neste artigo serão depositados, 
obrigatoriamente, em conta corrente específica a ser aberta e mantida em instituição 
financeira oficial. 

§ 2°. O Poder Executivo Municipal deverá realizar ampla divulgação 
da conta corrente através dos meios de comunicação impresso e produções 
audiovisuais, televisivas, radiofônicas, inclusive mídias oficiais. 

Art. 3°. No caso de extinção do fundo, seus recursos e bens serão 
incorporados ao patrimônio do Município de Mogi das Cruzes — SP 

Art. 4°. O Executivo Municipal prestará contas mensalmente a 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes da aplicação dos recursos. 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Ref. Projeto de Lei n° 026/2021 — Processo n° 041/2021. 
Autoria: Eduardo Hiroshi Ota 
Assunto: Autorização ao Poder Executivo para a criação de Fundo Municipal de enfrentamento à 
Covid-19. 

À Procuradoria Jurídica, 

Nos termos do §1°, inciso I, do artigo 38 da Resolução 
n° 05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes), com redação 
dada pela Resolução n° 34, de 11 de julho de 2019, exarar parecer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com relação às questões jurídicas apresentadas na propositura legislativa. 

C.P.J.R., em 23 de abril de 2021. 

FERNANDA MORENO 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação — Relatora 










