Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

Assis, em 28 de novembro de 2018.

PROJETO DE LEI Nº 182/2018

Ofício DA nº 364/2018

Ao Excelentíssimo Senhor
VEREADOR EDUARDO DE CAMARGO NETO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis
Assis – SP
Assunto:

Encaminha Projeto de Lei nº 127/2018.

Senhor Presidente,

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e
deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº
127/2018, em que o Executivo Municipal solicita autorização para instituir o Fundo
Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI, do Município de
Assis e dá outras providências, acompanhado da respectiva exposição de motivos.
Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores
Vereadores protestos de alta consideração.
Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal
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Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
(Projeto de Lei nº 127/2018)
Ao Excelentíssimo Senhor
VEREADOR EDUARDO DE CAMARGO NETO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis
Assis – SP

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara
Municipal, o incluso projeto de lei que tem por objetivo instituir o Fundo Municipal de
Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI, vinculado à Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Serviços destinado a apoiar e suportar ações de saneamento básico,
ambiental e de infraestrutura em nosso Município.
Essa medida se trata de mais uma das ações necessárias para garantir
a conclusão do processo de celebração de convênio de cooperação entre nosso Município e
o Governo Estadual e do contrato programa com a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, com vistas, exclusivamente, a operacionalização dos investimentos a
serem feito em Assis com os recursos a serem repassados no âmbito da futura contratação.
Esse Fundo Municipal, portanto, destina-se especificamente para o
custeio de obras e serviços relacionados no artigo 1º da propositura, que se relaciona aos
serviços públicos de saneamento ambiental e infraestrutura, a serem definidos pelo Poder
Público Municipal, voltados prioritariamente, para áreas ocupadas por população de baixa
renda.
Por revestir-se de procedimento meramente administrativo, a criação do
Fundo é de iniciativa privativa do Executivo, não carecendo de ser acompanhada de
pareceres de Conselhos.
Por todo o exposto, submetemos à elevada apreciação de Vossa
Excelência e dos Senhores Vereadores o Projeto de Lei nº 127/2018.
Prefeitura Municipal de Assis, em 28 de novembro de 2018.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal
Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP
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Senhor Presidente,
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Secretaria Municipal de Governo e Administração

PROJETO DE LEI Nº 127/2018
Institui o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e
de Infraestrutura – FMSAI, do Município de Assis e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura –
FMSAI, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços destinado
a apoiar e suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no
Município.
Parágrafo único - Sem prejuízo das ações de saneamento básico e ambiental de
responsabilidade da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo, os recursos do Fundo deverão ser aplicados no custeio de obras e serviços
relativos a:
I – intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por
população de baixa renda, visando à regularização urbanística;
II – limpeza, despoluição e canalização de córregos;
III – abertura ou melhoria do viário principal e secundário, vielas, escadarias e
congêneres, em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por
população de baixa renda, visando à regularização urbanística;
IV – provisão habitacional para atendimento de famílias em áreas de influência ou
ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à
regularização urbanística;
V – implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à
proteção das condições naturais e de produção de água no Município, de
reservatórios para o amortecimento de picos de cheias, de áreas de esporte, de
obras de paisagismo e de áreas de lazer;
VI – drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamentos;
VII– desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade do
Fundo;
VIII–ações de saneamento ambiental.
Art. 2º - O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI será
constituído de recursos provenientes:
I – de repasses financeiros oriundos da prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário restritos aos valores, prazos e
condições previstos no contrato a ser firmado com a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, destinados à investimentos
complementares a cargo do município;
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Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte lei:
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II –

Secretaria Municipal de Governo e Administração

de dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;

III – de créditos adicionais a ele destinados;
IV – de rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
de outras receitas eventuais.

§ 1º -

A organização e o funcionamento do fundo serão disciplinados por Decreto do Poder
Executivo.

§ 2º -

Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI
serão depositados em conta corrente específica de titularidade do município sob a
denominação “Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura” a ser
aberta e mantida em instituição financeira oficial, e serão vinculados exclusivamente
ao atendimento das ações complementares ao saneamento previstas no art. 10 e no
contrato a ser celebrado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – SABESP.

§ 3º -

O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI terá
contabilidade própria e deverá manter registro de todos os atos administrativos a ele
pertinentes, promovendo total transparência e liberando ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade em meios eletrônicos de acesso público, informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Fundo, bem como das
ações financiadas pelo mesmo.

§4º -

O Poder Executivo deverá regulamentar em até 30 (trinta) dias os mecanismos,
procedimentos e responsáveis para gestão do Fundo, observadas as premissas desta
Lei.

§ 5º -

O saldo financeiro do Fundo será transferido para o exercício seguinte.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assis em 28 de novembro de 2018.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal
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