PROJETO DE LEI Nº 87/2017
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL



Autoriza celebração de Termo de Colaboração com a Associação Comercial e Empresarial de Matão e dá outras providências.



Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de mútua colaboração com a Associação Comercial e Empresarial de Matão - ACE, nos termos desta Lei.

Parágrafo único: A ACE é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.315.447/0001-53, com sede nesta cidade.

Art. 2º - A mútua colaboração objetiva:

I - estimular as operações comerciais e de prestação de serviços com empresas e profissionais estabelecidos no Município, através do sorteio de prêmios;
II - incrementar o volume de vendas e, por conseguinte, aumentar a arrecadação tributária;
III - promover ações que facilitem o acesso da população ao comércio local, oferecendo transporte em horários alternativos em determinados períodos;
IV - estabelecer, nas empresas associadas à ACE, pontos de troca de notas do programa de incentivo à arrecadação e combate à sonegação fiscal.


Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: 

a) disponibilizar estrutura de som e luz para realização das atividades culturais; 
b) disponibilização da guarda civil para a segurança dos eventos;
c) autorização para utilização de energia elétrica municipal; 
d) disponibilização de cotas midiáticas para divulgação municipal. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão cobertas com recursos consignados no orçamento municipal corrente. 

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

Palácio da Independência, 



		 JOSÉ EDINARDO ESQUETINI			
		            Prefeito Municipal



PROTOCOLO Nº 1657/2017, 
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_________________________
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Ofício nº 0522/2017

				Matão, 13 de julho de 2.017.

Exmo Sr.
Valter Luiz Trevizanelli 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Matão
Nesta

Senhor Presidente.

Anexo ao presente, estamos encaminhando a esse Egrégio Legislativo, para a devida apreciação dos Senhores Vereadores, projeto de lei de autoria deste Executivo que autoriza a celebração de Termo de Colaboração com a Associação Comercial e Empresarial de Matão e dá outras providências.

A Direção da ACE - Associação Comercial e Empresarial de Matão encaminhou pedido à Administração Municipal, solicitando participação na execução da campanha de estímulo ao comércio e prestação de serviços locais, buscando conclamar os consumidores a realizarem operações de compra de bens e serviços junto aos estabelecimentos do Município.

A Entidade argumenta a necessidade de conscientizar a população para que prestigie o comércio local, eis que o desenvolvimento de campanhas tendem aumentar de  sobremaneira o volume de negócios e, por conseguinte, propiciar considerável incremento de retorno de impostos em favor dos cofres do Município.

Não obstante ainda, as festas de final de ano também propiciam um aumento considerável nas vendas, especialmente no comércio varejista, e as campanhas da ACE visam acima de tudo conscientizar sobre a importância de efetivar as compras em nossa cidade.

Assim sendo, a iniciativa dos representantes da Associação é pertinente e merece a atenção da Municipalidade, porquanto que os setores representados carecem de constantes incentivos para o fortalecimento de seus estabelecimentos, a fim de que possam melhorar a sua competitividade e oferecer preços condizentes com a realidade sócio econômica do Município.

Desta forma, estamos propondo o presente Projeto, visando a celebração de mútua colaboração entre o Poder Público Municipal e a  Associação Comercial e Empresarial de Matão, onde o Município disponibilizará auxilio para a realização das atividades culturais e outros eventos que possam atrair consumidores locais e de nossa região.

Convictos do interesse público do projeto e da apreciação criteriosa de Vossas Excelência, e dada a dada a urgência da matéria, solicitamos que a sua apreciação se faça em 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão.

Renovamos a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
	
Atenciosamente.


 			 JOSÉ EDINARDO ESQUETINI			
			         Prefeito Municipal


A versão PDF do Projeto de Lei 87/2017 poderá ser visualizada abrindo o link abaixo no seu navegador Internet.

Link:
http://www.camaramatao.sp.gov.br/arquivos/projetosdelei/ano2017/projetodelei_2017_087.pdf
