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Ofício DA nº 10/2019 

 

À Excelentíssima Senhora 
VEREADORA ELIZETE MELLO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

 Assunto:       Encaminha Projeto de Lei nº 04/2020. 

 

                    Senhora Presidente, 

 

 Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e 

deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 

04/2020, em que o Executivo Municipal dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 386.908,25 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e oito 

mil reais e vinte e cinco centavos), 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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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Projeto de Lei nº 04/2020) 

 

 

À Excelentíssima Senhora 
VEREADORA ELIZETE MELLO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho para análise e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal 

de Assis, a inclusa propositura que tem por finalidade a abertura de Crédito Adicional Especial, 

no valor de R$ 386.908,25 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e oito mil reais e vinte e 

cinco centavos), junto a unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente. 

Este projeto visa a criação de dotação orçamentária específica para ocorrer 

com a contrapartida do município devida em razão do Convênio nº 775/2014, celebrado com o FID 

– Fundo de Interesses Difusos, da Secretaria de Estado de Justiça, cujo objeto é a construção do 

Parque Ecológico “Francisco Antunes Ribeiro”, situado na Avenida Getúlio Vargas, s/nº. 

O valor a ser repassado pelo FID é de R$ 1.256.900,54, conforme se pode 

verificar do Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Gestor do FID, bem como no 2º Termo 

Aditivo, cuja cópia segue anexa. 

Os recursos para suportar as despesas desta lei, serão provenientes de 

anulação parcial de dotações, nos termos do artigo 2º da propositura. 

Por todo o exposto, submetemos à elevada apreciação de Vossa 

Excelência e dos Senhores Vereadores o Projeto de Lei nº 04/2020. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 22 de janeiro de 2020. 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 04/2020 
 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Especial para os fins que especifica. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 
Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de 
março de 1.964, no valor de R$ 386.908,25 (trezentos e oitenta e seis mil 
novecentos e oito mil reais e vinte e cinco centavos) observando as classificações 
institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas: 

 
02 PODER EXECUTIVO   

02 12 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
02 12 04 DEPTO.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  

15.452.0051.1653.0000 FID - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES  
1436   4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  386.908,25 

 FONTE DE RECURSO01 TESOURO  

 APLICAÇÃO  100 067 FID - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES  

 Total............................................. R$ 386.908,25 
 

Art. 2º -  Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei serão 
provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do disposto no artigo 43, § 
1º, inciso III da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, das dotações orçamentárias 
abaixo: 
 

02   PODER EXECUTIVO   

02 13  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  

02 13 01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA  

99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA  
1171 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 386.908,25 

   Total................................................. R$ 386.908,25 
 

Art. 3º - Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei 
Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e o anexo IIA da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exercício de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 6.699 de 02 de 
julho de 2019, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Assis, em 22 de Janeiro de 2020. 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 



GOVERN0 DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA JUSTigA E CIDADANIA

PROCESSO: SJC n ' 000775/2014
PROCESSO: SPDOC n ' 841716/2017

2' TERMS DE ADITAMENTO que entre
si celebram o ESTADO DE SAO PAULO.
por interm6dio do CONSELHO GESTOR
DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA
DOS INTERESSES DIFUSOS e o
MIJNICIPIO DE ASSIS com o objetivo de
executar o Projeto ''Recuperagao dos
Parques Eco16gicos - Aqua da Porta e
Jardim Parang", com utilizagao de recursos
do Funds Estadual de Defesa dos Interesses
Difusos -- FID.

O ESTADO DE SAO PAULO, por inteml6dio do CONSELHO GESTOR DO
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS - FID, neste ato
representado polo Presidents do Conselho Gestor, PAULO DIMAS DEBELLIS

MASCARETTI na qualidade de Secretfrio da Justiga e Cidadania, e do outro lido o

MUNICIPIO DE ASSIS, inscrita no CNPJ/MF n ' 46.179.941/0001-35, nests ato

representado por seu Prefeito, JOSE APARECIDO FERN.A.NDES, resolvem celebrar o

presente 2' Terms de Aditamento ao Conv6nio firmado em 18 de Novembro de 2015, de

acordo com as normas contidas na Constituigao Federal 1988, na Lei Complementar n '

IO1/2000, na Lei Federal n ' 8.666/93, na Lei Estadual n ' 6.536/1989, alterada pda Lei

Estadual n ' 13.555/2009 e no Decreto n ' 59.215/2013 e com o constants do Processo

Administrative n ' 841716/2017, mediante as clfusulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo de Aditamento tem por objeto as alterag6es da clfusula terceira do Terms de

Convenio, puzo de vig6ncia e do Plano de Trabalho do conv6nio fimlado entry os

participes.

l



GOVERN0 DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA JUSTlgA E CIDADANIA

CLAusuLA SEGUNDA - DA ALTrKAGAO DO VALOR DO CONvENlo

A cliusula terceira do Terms de Conv&nio pasha a ter a seguinte redagao:

Olde se leu: " O Valor totaldo cottv6ttio d de R$ 1.929.219,80 (um milhao, novecentos e

pinto e nave mil, duzentos e dezenove reals e oitenta centavos), sends que, o valor

(lferecido etn contrapartida peta proponents d de R$ 5.600,00 (ciltco ntile seiscentos

O valor totalsolicitado ao FID 6 de RS 1.923.619,80 (um milhao,

novecentos e vince e trig mil, seiscetttos e dezenove reals e oitentu centQvos),

respottdettdo o FID peta sua itttegralidade."

Leia-se: "0 valor totaldo Conv2nio d de R$ 2.316.128,0S (dots milhdes, trezentos e

dezesseis nail, cettto e vince e otto reals e cittco centavos) sends que, o valor oferecido

em contrapartida peta propottente d de RS 392.508,2S (trezetttos e noventa e dots mil,

quinhentos e otto regis e vinte e cittco centavos).

O valor totalsolicitado ao FID d de RS 1.923.619,80(um milhao,

no'pecentos e vittte e tr€s mit, seiscentos e dezettove Feats e oitenta centavos),

respondettdo o FID peta sua integralidade."

CLAuSULA TERCEIRA - DA VIGiNCIA
Fica prorrogado o puzo do conv6nio por um periodo de 24 (vinte e quatro) moses

Parigrafo Unico

O kaput da cliusula oitava do conv6nio pasha a ter a seguinte redagao:

' O puzo de vigencia do presence convfnio d de 60 (sessenta) moses, a concur da data
de sua assinatura."



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA JUSTigA E CIDADANIA

CLAUSULA QUARTA DO PLANO DE TRABALHO

Passe a prevalecer o Plano de Trabalho de fls. 133 1/1355, em substituigao ao original

CI..AUSUI.A QUINTA - DA RATInCAgAO
Todas as clgusulas, paragrafos e alineas n5o alteradas polo presente tempo de aditamento

ficam integralmente RATIFICADAS

S5o Paulo, ;5 de 'Sese',xlr'i'O de 2019

PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI
Secretirio da Justiga e Cidadania e

Presidents do Conselho nestor do Funds Estadual de
Defesa dos Interesses Difusos -- FIP

JOSE AP. DO FERNANDES
Pref! municipal de Assis



ANEXO RP-03 TERMO DE CiENCiA E DE NOTiFiCAQAO
(REPASSES A ORGAOS PUBUCOS)

(1)RGAO CONCESSOR: Secretaria da Justiga e Cidadania / Conselho Gestor do FID
ORGAO BENEFICIARIO: Prefeitura Municipalde Assis
N' DO CONVENIO: (1) SJC 838992/2017
TYPO DE CONCESSAo: (2) Auxilio
VALOR REPASSADO: 0.00
EXERCICIO: 2019
AOVOGADO (S)/ N ' OAB / E-MAIL: (3)

Pele presente TERMO, n6s, abaixo identificados

l Estamos CIENTES de que
a) o ajuste arima referido estar6 sujeito a anilise e julgamento pelo Tribunalde Contas
do Estado de Sio Paulo, cujo trimite processualocorrera pelo sistema eletr6nicol
b) poderemos ter acesso ao processo. tends vista e extraindo c6pias das manifestaQ6es
de interesse, Despachos e Decis6es, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletr6nico, conforme dados abaixo indicados, em consonincia com o estabelecido
na Resolugao n ' 01/2011 do TCESPI
c) a16m de disponiveis no processo eletr6nico, todos os Despachos e Decis6es que
vierem a ser tomados. relativamente ao aludido processo. serif publicados no Diirio Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislative, parte do Tribunalde Contas do Estado de Sio
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n ' 709. de 14 de janeiro de
1993. iniciando-se, a parter de entao. a contagem dos prazos processuais. conforme regras
do C6digo de Processo Civill
d) Qualquer alteraQao de enderego - residencialou eletr6nico - ou telefones de cantata
deveri ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para
a) O acompanhamento dos atos do processo at6 seu julgamento finale consequente
publicagaol
b) Se for o casa e de nosso interesse. nos prazos e nas formas legais e regimentais.
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Sio Paulo 13 de setembro de 2019

GESTOR DO ORGAN/ENTIDADE CONCESSOR {4)

NOME: FABIO MAKOTO TAGLIAFERRC) YC)KOYAMA
CARGO: CHEFE DE GABINETE
CPF: 252.117.628-19
RG: 25.251.625-4
DATA DE NASCIMENTO; 02/04/1975
ENDEREQO RESIDCNCIAL COMPLET0: RUA JOAO DIAS DE SOUZA ,207. APTO
- CAMPOLIM - SOROCABA /SP
E-MAIL INSTITUCIONAL: fabiomakoto@so.aov.for
E-MAIL PESSOAL:
TELEFONE: (Oll)
Telefone: 3241.3338/ 3241.4408

601

3105-5254/ (O11) 31054

Assinatura



GESTOR D0 6RGAO/ENTIDADE BENEFICIAR10

Name: JOSE APARECIDO FERNANDES
Cargo: Prefeito
CPF: 004.959.018-90 RG: I0.908.015-4
Data de Nascimento: 06/05/1960
EndereQO residencialcompleto: Rua Luiz Carla
19806-370

E-mail-institucional: gabinetepma@

Telefone (18) 3302.3301

⑧Assinatura

la Silveira...345 Vila Tunis Clube -- CEP

j8ienandes(Dhotmail. co

PELO ORGAO/ENTIDADE CONCESSOR

NOME: PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI
CARGO; SECRETARIO DE ESTADO
CPF: 649.203.308-63
RG: 6.442.532-0

DATA DE NASCIMENTO: 11/05/1945
ENDEREQO RESIDENCIAL COMPLET0: ALAMEDA DOS JURUPIS
BL04 - INDtAN6poLiS CEP 04088-905
E-MAIL INSTITUCIONAL: paulodimas©>sp.qov.for
E-MAIL PESSOAL: pmascarettiGDtisp.ius.for
TELEFONE: (O11) 3241-Sj;00

900 APT0 63

Assinatura

PELO 6RGAO/ENTiDAOE BENEFICIAR10

Name: JOSE APARECIDO FERNANDES
Cargo: Prefeito
CPF: 004.g5g.018-gO RG: IO.gQ8.015-4
Data de Nascimento: 06/05/1960
EndereQO residencialcompleto: Rua Luiz Carla a
19806-370
E-mail-institutional: aabinetepma i6ienand 7bhntm nil rnm

Telefone: (18) 3302.33

Silveira. 345 -- Vila Tunis Clube -- CEP

l
}u ContribuiQao(2

(3) Facu ivo. Indicar quando ja constituido
(4) Unidade Gestora incumbida da execugao orgamentaria e financeira da despesa



Os campos devem ser preenchidos pelo proponente, exceto o campo ao lada,
cujo preenchimento cube a Secretaria Executiva do Conselho Gestor do FID.

A carta-consulta n3o deve acupar mais que 4 (quatro) p6ginas. N:o serif
considerados outros documentos encaminhados.

A Instituigao ja foi beneflclada com recursos do FID?
Em casa aflrmatlvo, quaID montante recebldo?

X Nio

x Meir Ambiente
Artlstico
Est6tico
Hist6rico
Turistico
Paisagistico
Consumidor
Contribuinte
Deficiente
Idoso
Valores mobiliirios'
Ordem econ6mica '
Livre concorr6ncia '
Habitagao e urbanisma
SaOde pOblica
Cidadania

Outra:

Em can de proJeto da area de indo amblente que
vise a recuperafad :de :area degrad&da, &ssin8te a
ap$3a que:corraponda a $ttua#$4?::da bred.

X Propriedade Publica
[] Reserva Particular do Patrim6nio Natural- RPPN

Area
do

Projeto
[] Propriedade Particular

'Areas ainda nio disponlveis

Portalde entrada;
Pontes para pedestres;
Sanitarios;
Administragao/recepg3o ;
Estacionamento;
Praia e re16gio de sol;

Cart84⑩h8uitglIN#

 
Interessado Prefeitura Municipal de Assis

Projeta Recuperagao de Parques Eco16gicos - Agua da Porca e Jardim Parang

Duragao do projeto Novembro/2015 a Novembro/2020
Deve-se prever o infcio da execugao dos projetos para o m6s de Novembro de 201S, podendo estender-se at6
o fim do me$mo ano ou avangar em outros exercfclos. Entretanto, today as parcelas de recur$os financeiros
solicitados aa FID servo transferidas entre os argos de 2015 a 2018.

Objetlvo Gerd
o projeto tem como objetivo revitalizar a estrutura fisica do Parque Eco16gico "Angelo Ceola
IJardim Parang), bem coma restabelecer as areas verdes e a vegetagio nativa do local, preservanda
e garantindo a exist6ncia da nascente do local. A16m disco, criar uma estrutura fisica no Parque
Eco16gico "francisco Antunes Ribeiro" (Agua da Porca) e recompor as areas verdes, a vegetagio
nativa, a16m de proteger a nascente que faz parte do abastecimento pOblico.

 
Metal/Produtos

Paisagismo;
- Pasta de caminhada e ciclismo;



Justi$cativa
A presente solicitagao vem de encontro a necessidade do municipio em preserver as APP's,
areas verdes e nascentes existentes no perfmetro urbane. Nos dais locais as areas
encontram-se abandonadas, sem contar a necessidade de preservar as nascentes sends
que a Agua da Porca faz parte da rede de abastecimento pOblico de igua. Dessa forma sio
locais imprescindiveis para a manutengao da biodiversidade local, a16m de proporcionar
lazer, recreag3o e consequente bem-estar icomunidade

Dove-se discriminar, em no miximo dez linhas, a justificativa para realizagao do projeto

- Playground;
- Estufas e viveiro de mudas.

Sio exemplar de metal ou produtos a quantidade de metros quadrados de area preservada, a quantidade de
metros quadrados de area restaurada, a quantidade de metros quadradas de area reflorestada, a quantidade
de pessoas capacitadas nos curses X e Y, a quantidade de pessaas partlcipantes das oflcinas A e Z, a edigio de
um livro etc.

Valor sollcitado ao FID (R$)
hen(
ns)

Quantidade(s) Discrlminagao Valor Unltirlo Valor Total

01 201.864.55 m2 Paraue Eco16aico Aaua da Porca R$ 6.22 R$ 1.256.900.54

ili!..1 21.576.57 m2
Parque Eco16gico Jardim Parang R$ 30,90 R$ 666.719.26

  Total 1.923.619,80
         
         

1) Confira os capftulos 12 e 13 do Manual.
2) Neste quadra devem-se informar as despesas a serem realizadas no projeto com recursos do FID,
discriminanda-se a despesa (por exemplo, restaurag3o de paredes de casario tombado, ndmero de mudas
para reflorestamento, despesas com recuperagao de area degradada, diirlas de palestrantes, cartilhas,
passagens para palestrantes, m6veis e equipamentos a serem adquiridos etc.), sua quantidade e Q custo
unitirio e totalde dada uma delay.

Contraoartida R$ 
Item(ns Quantidade

(s)
Discriminagao Valor UniUrio Valor Total

!. Recursos Flnancelros - Rf
01 1,00 vb Contrapartida referente a atualizagao

de prego do Parque Eco16gico Agua da
Porca

R$ 386.908.25 R$ 386.908.25

     
2. Bens e,$ fvifos;Fconomlcamente;MensUtdvels +BSCM

Of 1 80.00h Hora mAauina para llmpeza das areas jR$ 70.00 R$ 5.600,00
       



 
Identificacgo da instituicio Drooonente

Denominagao  
Caracterizagio Instituicio nrivada Ano de Fundacfo

x Organ pablico da administragao direta ou indireta  
Finalidades (conforme Ato Constitutive)

 
Deve-se informar, de forma sucinta, os principals obietivos e a missio da instituicio.

Projetosjg reallzados na area do presente pleita

 
Deve-se informal, de forma sucinta, os proietos ig realizados na area do Dresente Dleito

Dados :nar'a contato
Enderego para I
corresuond6ncia
CEP I IMunicfpio I IUF I

Representante I IFungao
Legal I I I
Telefone I Imax I IE-mall

Coordenador   Fungal  
Telefone   Fax   E-mail  



ANEXO ll

1. 1dentificafao do Projeto

Titulo: Recuperagio de Parquet Eco16gicos - Agua da
Porca e Jardim Parang

N. Termo de
parcena ou
Conv6nio

N. do
procedimento

Municipio: Assis/SP ea do Projeto

Inicio: 11/2015 Termino: 11/2020 x Meld Am biente
Artistico
Est6tico
Hist6rico

Turfstico
Paisagfstico
Consumidor
Contribuinte+

Deficiente
Idoso
Ordem

econ6mica+
Livre
concorr6ncia'k
Habitagao
urbanismo+
Sadde publica
Cidadania
Outra

Indicagao das origens dos recursos: FID

4. Descrlgao do bem lesadO que se pretende recuperarf sua localiza€ao e a forma de
reconstituigao dos danes

O marque Eco16gico "Francisco Antunes Ribeiro" (Aqua da Porta) localize-se uma area ao lado do
Terminal Rodovidrio em um terreno abandonado, coberto por mata, sujeito is agnes antr6picas,
a16m de galerias de iguas pluviais advindas de um bairro popular acima da area. Dessa forma
pretende-se preservar o locale reestruturar o Parque no seu entorno, incluindo a recuperagio de
um lago existente no local, bem coma equipar o Parque com piste de caminhada e ciclismo,
sanitirios e criagao de um jardim botinico no local, para fomentar a educagao ambiental e o

./

2. Objetivo do Projeto
O projeto tem coma objetivo revitalizar a estrutura fisica do Parque Eco16gico "Angelo Ceola"
IJardim Parang), bem coma restabelecer as areas verdes e a vegetag3o native do local, preservando
e garantindo a exist6ncia da nascente do local. A16m disso, crier uma estrutura ffsica no Parque
Eco16gico "Francisco Antunes Ribeiro" IAgua da Porch) e recompor as areas verdes, a vegetag3o
nativa, a16m de proteger a nascente que faz parte do abastecimento pOblico.

3. Justlficatlva do Projeto
A presente solicitagao vem de encontro a necessidade do municipio em preservar as APP's, areas
verdes e nascentes existentes no perimetro urbane. Nos dais locais as areas encontram-se
abandonadas, sem contar a necessidade de preservar as nascentes sends que a Aqua da Porch faz
parte da rede de abastecimento pablico de 6gua. Dessa forma sio locals imprescindiveis para a
manutengio da biodiversidade local, a16m de proporcionar lazer, recreagio e consequente bem-
estar a comunidade.



engajamento da populagio. O segundo objeto de interveng3o localiza-se tamb6m em uma area
atualmente abandonada no Jardim Parang, um bairro perif6rico carente de locais adequados para o
uso pOblico no que diz respeito ao lazer e a recreagao. Desta forma a intengio 6 reestruturar o
Parque proporcionando ipopulagao um espago digno para a pritica de atividades fisicas, lazer,
recreagao, atividades de Educagao Ambiental, a16m de preservar o meta ambiente e seus recursos
i ia Lui di>.

8. Efeitos positives mensur4veis esperados .a m6dio e longs .puzo, voltados
especificamente! !para ,': a %concepgao:: do$: objetivos l=ljindique tamb6mj$t: os
benenlciarios, diretos e indiretos)

[A m6dio e lingo puzo espera-se que a reforma e estruturagao dos Parquet Eco16gicos proporcione
um ambiente adequado para o lazer, recreagio, atividades fisicas e a pritica da Educagao
Ambiental. A16m disco, pretende-se preserver os recursos naturais existentes nos locals tats coma
fauna, flora e recursos hidricos. Desta forma, os efeitos positives dever3o atingir diretamente a

5. Descrigao dos eventos educativos ou cientfHcos, do materlalinformatlvO que se
pretende editor ou da moderniza€3o adminfstrativa pretendida {descrigao das atMdades)

Com a proposta de reestruturagao e construgao de novos espagos nos Parquet supramencionados,
pretende-se realizar um trabalho de educag3o ambientalefetivo e permanente com o objetivo de
conscientizar a populagao sabre a preservagao e cuidados com o local, ji que o mesmo tem coma
principals usu6rios a pr6pria populag3o. Este trabalho envolveri oficinas e capacitag6es ambientais,
palestras, atividades recreativas cujo pablico-alvo servo os mats variados: escolas, associag6es de
bairros, clubes de servigos, igrejas, ONG's, entre tantos outros segmentos da sociedade de forma a
atingir a todos. A16m disso, pretende-se manter a parceria com a Autarquia Municipalde Esportes
para a promogio de projetos de recreag3o e esporte

6. Resume do Orcamento R$ 
Valor solicitado ao

FID

Desaesas Correntes  
Despesas de Capital 1.923.619,80
To tal I 1.923.619,80

Valor oferecido em
contrapartida

Recursos Financeiros CCI) 386.908.25

Bens e servigos economicamente mensuriveis 5.600,00

Tota12 392.508,25

Valor totaldo projeto (Total 1 + Tota12) 2. 316.128,05

Valor totaldo programa 2. 316.128,05

7. Descrigao da origem dos recursos para a execugao do projeto

FID e Contrapartida por memo de Recursos Financeiros e Bens e Servigos Economicamente
M ensu rave is .



populagio que seri representada pelts home
com um espago estruturalmente adequado para as prgticas possiveis de serem realizadas. Podemos
incluir, ainda, coma beneficigrios diretos, escolas, universidades, clubes de servigos, igrejas,
associag6es de bairros, entre outros segmentas que poder3o vir a participar de projetos de
Educagio Ambientalcom o objetivo de promover a conscientizag5o do meir ambiente coma um
todd enfatizando a importancia do Parque. Coma beneficigrios indiretos podemos citar a fauna e
flora caracteristicas do local, bem coma a nascente, j6 que todos essen recursos continuario a ser
preservados e com isso regenerados constantemente
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15.discriminagao e iustificativa da aquisigao de equipamentos e materials

contranartida. deve-se aoontar entre nar6nteses. ands a

permanentes

Observagao 1: quando se tratar de
discriminagao do equipamento ou material permanente, se a despesa se refere a Recursos Financeiros
(RF) ou a Bens e Servigos Econamicamente Mensurfveis (BSEM)
Observagio 2: acrescentar as especificag6es (mem6ria, capacidade, versio e modelo dos computadores
e impressoras, caracterfsdcas do mobiliirio etc.), quantidade e cusco unitdrio de dada um dos
ecluil)amentos e ou materials permanentes.

1. Equipamento ou materialpermanente:
Contrapartida referentg q glyalizaQao de prego do Parque Eco16gico Agua da Porca (RF)
Recursos de contrapartida (CI); I Recursos do FID: I Valor Total:
R$ 386,908,25 } ---- IR$ 386.908.25
Justificativa da aquisigio do bem:
O referido valor seri necessgrio tendo em vista a necessidade de atualizagao do prego para viabilizar a
obra de construgao do Parque Eco16gico Agua da Porch

Utilizagao do bem nas atividades Tempos de uso

Proposta para utilizagao do bem apes a vig6ncia do convenio

2. Equipamento ou materialpermanente:
Tutor para limpeza (BSEM)
Recursos de contrapartida (C2): I Recursos do FID: Valor Total:
R$5.600,00 I ---- I R$5.600,00
Justificativa da aquisigao do bem:
Servigos de limpeza nas areas verdes e de APP necess4rio devido ao estado de sujeira, e malta de cuidados

Utilizagao do bem nas atividades=
Utilizagao de equipamentos pr6prios da Prefeitura Municipalde
Assis para realizagao dos servigos.

Tempos de uso

Proposta para utilizagao do bem ap6s a vig6ncia do convenio

3 Equipamento ou materialpermanente

Recursos de contrapartida(CI): Recursos do FID Valor To tal

Justificativa da aquisigao do bem

Utilizagao do bem nas atividades Tempos de uso

Proposta para utilizagao do bem ap6s a vig6ncia do convenio



4. Equipamento ou materialpermanente:

Recursos de contrapartida (CI): I Recursos do FID: I Valor Tiiii:

lustificativa da aquisigao do bem:

Utilizagao do bem nas atividades: I Tempos de uso:

Proposta para utilizagao do bem ap6s a vig6ncia do convenio:

5. Equipamento ou materialpermanente:

Recursos de contrapartida (CI): Recursos do FID: Valor Total:

Justificativa da aquisigao do bem:

Utilizagao do bem nas atividades: I Tempos de uso:

Proposta para utilizaq:ao do bem ap6s a vig6ncia do convenio:

6. Equipamento ou materialpermanente:

Recursos de contrapartida (CI): Recursos do FID: Valor Total:

Justificativa da aquisigao do bem;

Utilizagio do bem nas atividades: I Tempos de uso:

Proposta para utilizagao do bem ap6s a vig6ncia do convenio:

Subtotaldespesas de capital- equipamentos e materiais permanentes
Recursos de contrapartida

(Cl+C2):
RS 392.508,25

Recursos do FID: Valor to tal:

R$ 392.508,25



16. Caracterizagao do proponente e comprovagao da capacidade t&nica para a
execugao do projeto (recursos administrativos, humanos e ninanceiros)

Tendo em vista a necessidade de resolver os problemas ambientais, bem coma preservar o
ambiente homo um todd, a proponente Prefeitura Municipal de Assis, por meio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Assis, foi criada em 17 de Abril de 2009, atrav6s da Lei
Complementar n ' 02, que "disp6e sobre a reorganizag3o da estrutura administrativa da Prefeitura
do Municfpio de Assis e di outras provid6ncias". O artigo 35 rege a finalidade da referida Secretaria
sends, a16m das previstas no artigo 13 da referida Lei, "desenvolver programas para a recuperagio
do meta ambiente e controlar as atividades que possam provocar danos ambientais, desenvolver as
atividades necessirias para captagao de recursos e para a ativagio de conv6nios juntos a 6rgios
Federais, Estaduais e Entidades Privadas Nacionais e Internacionais, objetivando o desenvolvimento
de projetos e programas ambientais da Administrag3o Municipal, gerenciar a polrtica de residues
s61idos urbanos do Municfpio, deverg canter no Quadra de Servidores, um servidor com formag5o
em biologic ou em engenharia ambiental". A atuagao da Secretaria Municipalde Meir Ambiente de
Assis ocorre no imbito do municfpio com o objetivo de resolver os problemas ambientais locals,
bem coma promover trabalhos preventivos de conscientizagio atrav6s da educagao ambiental. A
referida Secretaria possui um quadro t6cnico com compet6ncia para atuar nos maid diferentes
segmentos do memo ambiente, contando, portanto, com um organograma funcional conforme
segue

} UP.ARTAh€NTO U
Ra Duos s6uoos

qg' l-'bnw

A Secretaria Municipalde Meio Ambiente possuium quadro t6cnico contends
- OI (um) engenheiro agr6nomo;

OI (um) engenheira florestal.

A Secretaria Municipalde Meio Ambiente de Assis realiza diversas agnes entre das destacaremos as
I que se relacionam com o projeto proposto:

Acompanhamento das APP's e nascentes urbanas no que diz respeito a drenagem urbana,
processes erosivos, assoreamento de c6rregos e fauna e flora;

1- Levantamento, controle e manutengio de Areas Verdes;
1- Educagao Ambientalno Parque Eco16gico "Jo3o Domingos Coelho"(Parque Buracao);
1- Atividades recreativas e esportivas no Parque Eco16gico "Jo3o Domingos Coelho" (Parque

Burac3o);
- Conscientizagao sobre poluigao do ar com 6nfase para o uso da bicicleta atrav6s de agnes de
Educag3o Ambiental;



A16m das agnes citadas, a Secretaria desenvolve outros projetos e a£6es:
Programa Municipio Verde Azul;
Projeto Mina D'Aqua;
Programs Cidades Sustentiveis envolvendo o Observat6rio Municipal, Plano de Gerenciamento

Integrado de Residues S61idos Urbanos, Plano de Saneamento Bisico, Plano de Arborizagio Urbana,
Produgao de material diditico-pedag6gico como material permanente para a rede publica de
ensino, Viveiro municipal, Corte e poda de 6rvores urbanas;

Conv6nio com o CIVAP - Cons6rcio Intermunicipaldo Vale Paranapanema;
- Parceria com a UNESP - Universidade EstadualPaulista;

Parceria com a UNIP - Universidade Paulista;
Parceria com FEMA - fundagao Educacionaldo Municfpio de Assis;

- Parceria com a rede municipalde ensino atrav6s de capacitag6es de professores;
Parceria com a Autarquia Municipalde Esportes em projetos nos Parquet Eco169icos envolvendo

criangas e a terceira idade IProjeto Agita Assis).
Parceria com a APASS - Associagio de Protegio de Animals Silvestres de Assis;

- Parceria com a C00CASSIS (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicliveis de Assis).

Coma agnes futuras advindas da execug5o do projeto solicitado, pretende-se:
- Realizar atividades de Educagao Ambientalnos Parques Eco16gicos "Angelo Ceola" (Jardim Parang),
Francisco Antunes Ribeiro"(Aqua da Porca) e "San Fernando Valley";
Promover agnes e atividades nos parquet supracitados, bem como no Parque Eco16gico "Joie

Domingos Coelho" (Parque Buracao), para beneficias dos mesmos tats coma mutir6es de limpeza,
pedggios eco16gicos, gincanas eco16gicas, entre outras;

Monitorar as nascentes que serif cercadas com o objetivo de manter elsa protegao e
consequentemente preservar os recursos hrdricos;
- Estimular atividades ffsicas em parceria com a Autarquia Municipal de Esportes envolvendo
projetos esportivos das escolas, bem coma do Agita Assis jidosos) em todos os parques eco16gicos;
- Proporcionar um ambiente seguro e saudgvel para a populagao do entorno, coma forma de
resgatar a autoestima e cidadania;

Disponibilizar espagos nos parques para a promogao de parcerias e incentive a regularizagao das
associag6es de bairros, bem coma a realizag3o de agnes e atividades com igrejas, clubes de servigo,
ONG's, escolas e todos os segmentos da sociedade



ANEXO lll

FORMULAR10 DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

ZIOutrof Particibes
Denominagao/Razao Social CNPJ: Esfera administrativa:

Enderego: CEP:

3. 1)escri€ao do projeto
Recuperag3o de Parques Eco16gicos -
Agua da Porca e Jardim Parang

Periodo de execucio
Inicio:
Novembro/2015

T6rmino:
Novembro/2020

Identificagao do objeto:
O Parque Eco16gico "Francisco Antunes Ribeiro" (Agua da Porca) localiza-se uma area ao
lado do Terminal Rodovi6rio em um terreno abandonado, coberto por mata, sujeito ds
aq16es antr6picas, a16m de galerias de iguas pluviais advindas de um bairro popular acima
da area. Dessa forma pretende-se preservar o local e reestruturar o Parque no seu
entorno, incluindo a recuperagio de um lags existente no local, bem coma equipar o
Parque com pasta de caminhada / ciclovia, sanitirios e criagao de um jardim botinico no
local, para fomentar a educagio ambiental e o engajamento da PSlpyllSig: O segundo

1. Dados Cadastrais
Instituigao proponente
j?refeitura Municipal de Assis
Enderego: Avenida Rui Barbosa, 926

CNPJ: 46.179.94]./0001-35
CEP: 19.814-000

Municipio: Assis UF: SP Esfera administrativa:
Mu !] icipal

DDD: 18 Telefone: 3302.3300 Fax:
3302.3308

E-mail:
abine tepma@assis.sp.gov b
dmpma@femanet.com.for

Banco: IAg6ncia: i Conta Corrente:

Nome do Responsavel: Jose Aparecido Fernandes

Praia de Pagamento:

CPF: 004959018-90

RG: I Cargo: Prefeito Fungal: Gestor
10908015-4 municipal

Enderego residencial: Rua Luiz Carlos da Silveira, 345

Matricula:

CEP: 19.806-370



objeto de interveng3o localize-se tamb6m em uma area at
Jardim Parang, um bairro perif6rico carente de locals adequados para o uso pablico no
que diz respeito ao lazer e a recreagio. Desta forma a intengao 6 reestruturar o Parque
proporcionando a populagao um espago digno para a pritica de atividades fisicas, lazer,
recreagao, atividades de Educag3o Ambiental, a16m de preservar o meio ambiente e seus
recursos naturais.

Justificativa da proposigao:
A presente solicitagao vem de encontro a necessidade do municfpio em preservar as
APP's, areas verdes e nascentes existentes no perimetro urbane. Nos dais locals as areas
encontram-se abandonadas, sem contar a necessldade de preservar as nascentes sends
que a Agua da Porca faz parte da rede de abastecimento pablico de 6gua. Dessa forma s3o
locais imprescindiveis para a manuten(lio da biodiversidade local, a16m de proporcionar
lazer, recreagio e consequente bem-estar a comunidade.
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7. Declaragao

Na qualidade de representante legal do proponente, declare, para fin$He prova junto ao
Conselho Gestor do Funds Estadualde Interesses Difusos e sob asks da lei, que inexiste
qualquer d6bito em mora ou situagao de inadimp16ncia com o,;i!€ouro ou qy.Bigger'6tfio ou
entidade da Administragao Publica que impega a transfered)eigde refyflslilf6iljyDdos-'do funds,
na forma deste plano de trabalho. ,/' ...:::;::;;;

Pede deferimento.
Assis, . de maid de 2019.

asfer6

JOS :'ECIDO FERNANDES
efeito Municipal
Proponente

8. AprovaCao pelo MP/FID

Aprovado

Locale data

6rgao POblico Repassador dos Recursos
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