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Governo Municipal

Construindo

Carazlnho Para Todos
Of. n.' 061/11 - GPC Carazinho, 18 de março de 2011.

Excelentíssima Senhora,
Ver. Sandra Citolin,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 045/11

Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
045/11, desla dala, o qual inclui meta na Lei n.' 7.017 - PPA/2010/2013 e na Lei n.'
7.246 - LDO/2011 e abre Crédito Especial na Lei n.' 7.278 - Orçamento de 2011, para
apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o presente projeto se faz necessário para viabilização dos repasses do
Fundo Municipal de Gestão Compartilhada ~ FMGC, que é composto de recursos
oriundos da Carsan, por força do contrato de concessão recentemente celebrado. Desta
forma, se busca garantir, de forma prioritária, investimentos em esgotamento sanitário
no Município e contribuir com o acesso progressivo dos usuários ao saneamento básico
e ambiental compreendido em sua integralidade conforme Lei Municipal n.O7.272 de 28
de Dezembro de 2010.

Note-se que o saneamento básico contempla quatro atividades:
fornecimento de água potável; coleta e tratamento do esgoto cloacal; manejo e
destinação de águas pluviais, incluindo micro e macrodrenagem; coleta e destinação
final do lixo domiciliar. O FMGC também permite a aplicação de recursos em ações de
proteção e educação ambiental.

Atenciosamente,
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Estado 00 Rio Grande 00 Sul
Município oe Carazinho

Secretaria de Planejamento cU rbanismo
Conselho do Fundo MunicipaJ de Gestão Compartilhada

ATA N' 00112011

Aos onze dias do mês de marçq de dois mil e onze, às quatorze horas c trinta minutos, na Secretaria
de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Carazinho, reuniram-se os integrantes do
Conselho do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada abaixo identificados, nomeados pela
Portaria nO056a, de 22 de fevereiro de 2011, para realizarem a primeira reunião dc trabalho do
Conselho, que foi coordenada por Hélio Büllau, tendo sido tratados e definidos os seguintes
assuntos: a) Lembrado que a la parcela do convênio de Cooperação ja esta depositado na conta da
Prefeitura Municipal de Carazinho; b) Definido que os conselheiros estudarão a proposta de
regimento apresentada pela Corsan e trocarão e-mails sobre o assunto, até a marcação de uma
próxima reunião para aprovação final; c) Avaliada a proposta de Plano de Aplicação dos Recursos
recebidos pelo Município, eonsubstaÍ1ciado em Projeto de Lei para inclusão no PPA - Plano
Plurianual, LDO - Lei de Dirctrizes Orçamentárias, LOA - lei Orçamentárias Anual do FMGC-
Fundo Municipal de Gestão COll1pa1iilhada,que foi aprovado com a ressalva de que seja substituída
a expressão "canalização de sangas" por "regularização e saneamento de sangas"; d) Sugerida a
formação da equipe diretiva: coordenador Hélio Bül1au, vice-coordenador Vlademir Rezende de
Moura e secretária Amábile Terczinha Trentin Vanin, cargos a serem confirmados ou alterados na
reunião de aprovação do Regimento; e) Lcmbrado a obra do PAC referente a implantação de rede
coletoras esgoto em andamento; e) Levantada a hipótese de priorizar a rede de esgoto da sanga do
Frigorífico nas futuras obras do PAC, para atender aproximadamente 1.200 famílias, ficando o EngO
Vlademir encarregado de verificar esta viabilidade junto ao projeto, que está em estudos finais. E
não havendo mais nada a tratar" foi encerrada a reunião da qual lavro a presente ata e que após lida e
aprovada será assinada por mim, Amábile Terezinha Trenlin Vanin, Secretária ad~hoc dos trabalhos,
e por todos os demais presentes abaixo assinados. Carazinho, 11 de março de 2011. (lSh30min).

Conselheiros:
Nome e Entidade

Hélio Büllau - Município

Valdete Beatriz Jung Tamini ~ Município

Amábile Tcrezinha Trentin Vaniu - Municipio

Vlademir Rezende de Moura - Corsan

Rudney Cracco - Corsan

Sandro Jacob Loureiro - Corsan

Assinatura

/ /

lx"':IJ~ ç~",y,-:;,~ " - /- c-V
Ã\ TON I' ~G -LHAES - Preleito l\1unicipal



,,

PROJETO DE LEI N.' 045, DE 18 DE MARÇO DE 2011.

Inclui meta na Lei n' 7.017 - PPA/2010/2013 e
na Lei n' 7.24&- LDO/2011 e abre Crédito
Especial na Lei 7.278- Orçamento de 2011.

Art.1° Fica incluída no Anexo de Programas, Metas e Objetivo das Leis n°
7.017 - Plano Plurianual 2010/2013, 7.246 - LDO/2011, 7.278 LOA/2011 no órgão,
unidade, função, sub-função e programa orçamentários, com a classificação e
especificação, descritas nesta Lei, as seguintes ações e metas:

a) Orgão: 02 - Gabinete do Prefeito; Unidade: 08 - Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada; Função: 17 - Saneamento; Sub.função: 512 - Saneamento
Básico Urbano; Programas: 332- Saneamento Geral; Ação: Equipamento Setor de Obras
de Saneamento; Meta: Suprir programa equipamentos, trator, veiculos e materiais
permanentes necessário para atender a demanda da construção, restauração e
conservação das obras de saneamento básico. Equipamento do Setor Limpeza Pública:
Aquisição de 01 balança rodoviária para aterro sanitário, 01 carreta agricola c/triturador de
galhos, 01 trator agrícola, 160 Containers para lixo, 05 roçadeiras costal, 01 roçadeira, 01
moto-serra, 01 vassoura mecânica tracionada, 01 caminhão caçamba grande, móveis e
pequenos materiais permanentes. 200.000,00 (Duzentos mil reais), Recurso: FMGC.

b) Orgão: 02 - Gabinete do Prefeito; Unidade: 08 - Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada; Função: 17 - Saneamento; Sub-função: 512 - Saneamento
Básico Urbano; Programas: 332- Saneamento Geral; Ação: Execução de Obras de
Saneamento: Meta: Drenagem pluvial e Obras de canalização de Esgoto c10acal de
interesse social; Implantação e ampliação da rede de drenagem pluvial e regularização do
leito e saneamento de sanga, caixas coletoras de águas pluviais (boca de lobo),
construção de fossas sépticas e filtros anaeróbicos coletivos, aquisição de tubos, aquisição
de material e mão de obra R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), Recurso: FMGC.

c) Orgão: 02 - Gabinete do Prefeito; Unidade: 08 - Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada; Função: 18 - Gestão Ambiental; Sub-função: 541 - Preservação e
Conservação Ambiental; Programas: 352 - Proteção ao Meio Ambiente; Ação: Gestão
Ambiental/Ações Educ. e Conscientização; Meta: Continuidade de implantação e reforço
do programa da coleta seletiva e gerenciamento de residuos sólidos; Ações voltadas para
a conscientização de comunidades que ocupam áreas de preservação permanentes em
zona urbana da necessidade de saneamento básico; programa de conscientização para
manejo florestal em área urbana e rural; confecção de folders, banners, cartazes,
divulgação em imprensa (rádio, televisão, jornal) para ações; realização de seminários,
eventos, etc. R$ 10.000,00 (dez mil reais), Recurso: FMGC.

d) Orgão: 02 - Gabinete do Prefeito; Unidade: 08 - Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada; Função: 17 - Saneamento; Sub-função: 512 - Saneamento
Básico Urbano; Programas: 332- Saneamento Geral; Ação: Construção e Melhorias no
Aterro Sanitário; Meta: Executar obras de terraplanagem e construção de célula para
recebimento de RSU (residuos sólidos urbanos), executar reforma do centro de triagem,
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executar as seguintes reformas: iluminação interna, pavimentação de vias internas,
ampliação da Cortina Vegetal, construção ou ampliação do tanque e lagoas para
tratamento de chorume, cercamento de áreas internas e externas, executar obras de
construção de célula para recebimento de resíduos de construção civil e célula para
recebimento de galhos e demais resíduos orgânicos. R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
Recurso: FMGC.

e) Orgão: 02 - Gabinete do Prefeito; Unidade: 08 - Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada; Função: 17 - Saneamento; Sub-função: 512 - Saneamento
Básico Urbano; Programas: 332 - Saneamento Geral; Ação: Manutenção da Limpeza
Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos; Meta: Adquirir materiais de consumo, outros
serviços terceiros, contratação serviços terceirizados coleta de lixo e destino final, limpeza
em geral e manutenção do Aterro Sanitário, aquisição e colocação de lixeiras. R$
1.000.000,00 (Hum milhão de reais); Recursos: FMGC.

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Especial no
Orçamento do corrente exercício, no valor de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos
mil reais) com a seguinte classificação:

02 - GABINETE DO PREFEITO
0208 - Fundo Municipal de Gestão Compartilhada

020817.512 - Saneamento Básico Urbano
020817.512.0332 - Saneamento Geral

020817.512.0332.xxxx - Construção e Melhorias da Célula no Aterro Sanitário
xxxxl3449051000000 - Obras e Instalações R$ 20.000,00

020817.512.0332.xxxx - Manut. da Limp. Urbana e Manejo dos Residuos Sólidos
xxxx/3339030000000 - Material de Consumo R$ 5.000,00
xxxx/3339036000000 - Outros Serviços de Terceiros PF R$ 1.000,00
xxxx/3339039000000 - Outros Serviços de Terceiros pJ R$ 994.000,00
020817.512.0332.xxxx - Equipamento Setor de Obras de Saneamento
xxxx/3449052000000 - Equipamento e Material Permanente.... ....R$ 200.000,00

020817.512.0332.xxxx - Execução de Obras de Saneamento
xxxx/3339030000000 - Material de Consumo R$
xxxx/3339036000000 - Outros Serviços de Terceiros PF R$
xxxx/3339039000000 - Outros Serviços de Terceiros pJ R$
xxxx/3449030000000 - Material de Consumo.............. . R$
xxxx/3449036000000 - Outros Serviços de Terceiros PF R$
xxxxl3449039000000 - Outros Serviços de Terceiros pJ R$
xxxxl3449051000000 - Obras e Instalações R$

020818.541 - Preservação e Conservação Ambiental
020818.541.0352 - Proteção ao Meio Ambiente

020818.541.0352.xxxx - Gestão Ambiental/Ações Educacionais e Conscientização
xxxx/3339030000000 - Material de Consumo R$ 2.500,00
xxxx/3339032000000 - Material de Distribuição Gratuita R$ 2.000,00
xxxx/3339036000000 - Outros Serviços de Terceiros PF R$ 500,00
xxxx/3339039000000 - Outros Serviços de Terceiros pJ . R$ 5.000,00
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Art. 3° Servirá de cobertura do Crédito Especial autorizado pelo artigo
anterior os valores repassados pelo Fundo Municipal de Gestão Compartilhada - FMGC a
arrecadação a maior referente repasse da CORSAN conforme o contrato assinado com a
CORSAN no dia 29 de dezembro de 2010.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2011.
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