
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 

Parecer nº 04/2019 - COFC 

Ref.: Projeto de Lei nº 182/2018 

Relator: ANDRÉ GONÇALVES GOMES - PR 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Prefeito Municipal, cujo 

objeto é solicitar autorização para instituir o Fundo Municipal de Saneamento 

Ambiental e de Infraestrutura - FMSAI, do Município de Assis e dá outras 

providências. 

Menciona-se em sua justificativa, que o referido Fundo será vinculado à 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, designado a apoiar e 

suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no Município de 

Assis. 

Demonstra também a necessidade desta ação, para garantir a 

conclusão do processo de celebração de convênio de cooperação entre o Município 

de Assis 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. 

Vale destacar que os recursos do Fundo deverão ser aplicados no 

custeio de obras e serviços relativos a intervenções em áreas de influência ou 

ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à 

regularização urbanística; limpeza, despoluição e canalização de córregos; 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; provisão habitacional para atendimento de 

famílias em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de 

baixa renda, visando à regularização urbanística; implantação de parques e de outras 
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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; drenagem, 

contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamentos; desapropriação de 

áreas para implantação das ações de responsabilidade do Fundo; ações de 

saneamento ambiental. 

Verifica-se ainda, que os recursos para constituir o supracitado Fundo, 

serão provenientes 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; de dotações orçamentárias a ele 

especificamente destinadas; de créditos adicionais a ele destinados; de rendimentos 

obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio; de outras receitas eventuais. 

Portanto, conclui-se que a presente propositura não apresenta vícios 

de forma ou materiais a serem declarados. 

Diante do exposto, em conformidade com os princípios orçamentários, 

manifesto-me de forma favorável à apreciação e deliberação do presente projeto em 

Plenário. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2019. 
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