
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANA

CNPJ 76^1M/0001-70

PROJETO DE LEI N" 260/18

Data: 23/10/2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no valor de até

R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) no exercício

financeiro de 2018.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de

Comélio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

LEI:

Art. 1° Fica aberto no Orçamento Geral do Município do

exercício financeiro de 2018, Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 43.000,00 (quarenta

e três mil reais) nas seguintes dotações:

Órgão: 16
Unidade: 01

Função: 20

Subfunção: 605

Programa: 5

Atividade: 2.376

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Agricultura
Abastecimento

Promoção do Desenvolvimento Econômico
KIT PRÓ CATADOR - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA -
EOUIPAMENTOS - CONVENTO 363/2017

Elemento Despesa Recurso Valor

3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 180 5.000,00

3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições 3180 38.000,00

Soma 43.000,00

Recebido em:

Av. Mi

iSrigãdo

ias Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procüradoriamcp@gmaíl.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO nUlANA

CNPJ 76^1^1/0001-70

Art. 2°- Os recursos necessários para as aplicações

apresentadas no artigo anterior tem origem de anulação parcial de dotação orçamentária do

Orçamento vigente conforme segue:

Órgão: 16
Unidade: 01

Função: 20

Subfunção: 605

Programa: 5
Atividade: 2.376

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Agricultura
Abastecimento

Promoção do Desenvolvimento Econômico

KIT PRÓ CATADOR - PROGRAMA DE COLETA
SELETIVA - EOUIPAMENTOS - CONVÊNIO 363/2017

Elemento Despesa Recurso Valor

3.3.90.30.00.00.00.00 (902)Material de Consumo 180 5.000.00

4.4.90.52.00.00.00.00 (904)Equipamentos e Material Permanente 3180 38.000,00

Soma 43.000,00

Art, 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2018.

Amin José Hannouclie

Prefeito J/

laudib Trombfni Bernardo

ProcuradorGeral/do r^nicípio

Sueli Cecília Teodoro>>S^prio

Diretora do Departamejír^e Contabilidade

/  ]

' Vinculada pelo art. 52^a Lei Compl^ientar n" 179/12

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com



J
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO nUUNÁ

CNPJ 76^1.941/0001-70

PROJETO DE LEI N"260/18

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa
Legislativa, o Projeto de Lei referente à abertura de Crédito Adicionai Especial no Orçamento
Geral do Município.

Essa funcional está sendo adequada tendo em vista a solicitação de
cancelamento do Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Assim, contamos com o apoio de Vossas Excelências para
aprovação do presente projeto em regime de urgência.

Atenciosamente

Amin José Hannouche

Prefeito

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com



PREFEITURA DO MÜNICIPrO ])E;GORNÉLíO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ

Secmiária MiiniçjpaKde Agriciilturav-ncciiáría e Meiç) Anibiente

Çornéllo ProoòfDio, 15 de O-Utubro de 2011.

OfiGiq n° 295/2018

Dê: Cristiano Leite Ribeiro

SEiVIAGRI

Para: Geraldo Alves

SEMADIM

Prezado Seribpri

I ComissSò cJc -.íwf " u barviyG.

Oaía:.

j Autorizar: K)Sini
I Procadimento;
{.Angélica Qlchanesl^i
Geraldo, Alveí

I Ü.blrajara f rislí

J2f)
(  ) ?íão

Virrips por meio deste, sólioitar o cancelamento db convênio
363/2017-PR0GRAI\JA CQLETA SELETIVA- Equípamentós, celebrado entre
Instituto das Ágüãs do Paraná — AGUASPARANÃ. e o Munibíplõ de Gornélio
Procópiq,, visando, a ímplapitação de arranjos muníGipáiô adequados de còleta
seletiva.

1..

2:

Justificativas;

O  convênio 363/2017-PRQQRA|UI A COLETA SELETIVA-
Équipameritos (ém-anexo), prevê a aquisição de equipamentos cuja
espècifieaçâo téGhica e previsão orçamentáfia constam dò item 7
(sete): do eonvênio. A cotação do item 3 desta- tabera, prevê a
aquisição de Esteira de Triagern de M.atefiaí Recicláveí, pelo valor de
R$8.PQ0,Ó0; Sejundb os orçamentos leyaptados pejo município este
valor é insuficiente para aqüisiçã.o do bem> Sendp que o. menpr
orçamerito encbiotrado. pelo rnunícjpip pa.ra âquisíçêo da esteira
apfesentà p valpf supêrior a R$19.000,00; PóÉánto .séria necessária
a eomplementaçãp deste valor pelo muníçfpip- O -que hò momento é
inviável. - - i .
O instituto .das Águas do Paraná - AGUASPÁRÁNÁ, firmou outro
convênio com* o- K/lunicípio de Gòrhéiio .Pfòcópío denominado
RECIG.LO PARANÁ para reestruturação- da estrutura de coleta
seletiva mu.nícipaj. Através do programa REGIGLO PARANÁ o
município já recebeu uni ICIT com equipamentôs. para reestruturar a
coíeta seletiva, inclusive os equipanrierítos cuja aquisição seria feita .
com os recursos do convêrlio. 363/2017-PROGRAl\AA COLETA m
SELETIVA- EquijDam.entos.

Portanto a áquisiçãò"destes equipamentos não é mais necessária.

Travessa Diego Camacho Parra, 8A - Centro — Fone: (43)3523-1652 — CEP 8.6.300-00Õ — E-majl.
sEniagrl.çp@outlpòk.coiT|
Cornélio Procppip - Pãrariâ'



tPREFÉrTURÁ.DG tVtUNlCÍPlO DE CORINÉLIO FROCOPIO
ESTADO DO PARANÁ

Secrelaria Municipal de Agricultura; Pecuária e Meio Ambleiue

Tendo em vista o exposto nos itens 1 e 2 das justifioativas reitero; o
pedido de; o cancelamento do convênio 3.63/20ITtPROGRAMA COLETA
SELETIVAr. Equipahientps,, celebrado entre Inslituto das Ágoas do. Paraná -
AGUASPARANÂ e p Município de Cg.rnéilo Procpplo, yísando a irnplantação de'
arranjos municipais ..a.deq.uados de. coleta seletiva. E Gonseqüeníe devolução
dos: recursos à,sua origem.

Grato por sua atenção.

mfijnolíltoWteii

Travessa Oiegp, Câmachd Parra, 84 - Centro - Fone; {4313523-1652 - CEP 86.300^000 - E-nialt:
semagri.cp@Qutloo|<.com

Cornéllo-Procóplo - Paraná'



fnsfitutodas Águas do Paraná
GOVERNO DO E$TAOO

CONVÊNIO 363/2017 - PROGRAMA DE COÍETA SELETIVA - EQUIPAMENTOS

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ -
AGÜASPARANÁ; E O MUNICÍPIO DE CORNèUO
PROCÓPIO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE
ARRANJOS MUNICIPAIS ADEQUADOS DE
COLETA SELETIVA.

No da 30 de novembro de 2017. o INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ -
AGÜASPARANÁ. doravante denominados simplesmente AGÜASPARANÁ, neste ato
representado pelo Diretor-Presidente Iram de Rezende, Inscrito no RG 13.212.084-6, e
no CPF n® 888.032.398-63 e o MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, doravante
denominado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Amin José Hannouche. portador do RQ n*" 3.103.928-2 e inscrito no CPF
sob o 521746.549-20 celebram, com amparo na Lei Estadual n° 15.608/2007.
normas gerais previstab na Lei Federal n® 8.666/1993 e Autorização Governamental
através do Decreto 7784/2017. o presente Convênto mediante as seguintes cláusulas
8 condçOes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 OBJETO
O objeto deste convênio é auxiiler o MUNICÍPIO no desenvolvimento de ações que
visem a Implantação de serviços adequados de coleta e destínaçSo finai de materiais
recicláveis, através de ações de educação ambientai, do apoio a associação de
catadores e disponibflização de equipamentos para coleta seletiva e reciclagem, de
forma a atender as diretrizes definidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos,
através da Lei Federal n® 12.305/2010.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor total do convênio será de RS 38.000.00 (trinta a oito mil reais), o MUNICÍPIO
utilizará o recurso repassado para a aquisição dos equipamentos previstos no plano
de trabalho em anexo, a ser depositado na conta bancária especlHca para este fim.
mantida pelo MUNICÍPIO em Banco Oficial.



7) &Bpeo|fiêa^B8.tÔQníoa8 doKit Pió^tatfoR

ttem Nome e EopeelfleaçSe <fo Equipamento. Qtde Valor unttárfo

1

f^aima enmitfatfoira lUdiâuiiea mcKimo vQittttaB
Cabo de prensfiosm mms 400MBOOX1100
OlmensSò do &nlo mim OObcfiCHb^nM

Bòea/RmQ aSmanlaç&o-iimisUlOxBGO
Motorldfift8!Õo:SBV
PoiancIa41Ídl^I^.itomInaIiÍ0V)Rdadaa.
Avanço Slsteme HIdirâúltoQe170 bar
Dbnçnato total da prensa mmSOOiflfOOiCSO
Dlãmelro do'pMBo'Cam!sàfliasle:3.1/'4V2^
Poso totat da prensa:^ kg
voaa8em-ldttare8â20/38QM40
Actuomanlos Comando Bimattual
Capaetdadedo tanque diaoí SO titraa
Ouanfidadede fsidos porhdre mMIa: 8
Siatenia 8áoo'^(àidos sim-
Rodízio pam tianspditea: cpdonal
ManflmelioiSim
Nomiaf4-16 NR12 e NR10: ̂
Cor da prensa: Veidè

(H RS20.080.00

2

Eatalfa do Triagem de matadat Reeleiavslt
CaraeteríaEcaa; Eatiutuia po mfiduloa de IJQ: 1.5:2.0cuao matros;
ComptimantoilOmetroaxI maliodelaiBuraxI mabodaafiure:
AdOftamento: Chave Manual UgapOeaKea;
Cofi^: BonraehaeomStonasdd PU;
Fboção: ao piso pOr maio de chumbadoras;
Slndagem: vedaçSo fntema em ambaa as lateials;
Sistema de Regulagem; Peimile regtúas&m e afvalBinsnto do
Bouipamenio;

01 R$8L08Qi00

2

Balança Éotidnloa:
Estniluia em diapa da aço caibono;
Balança Btromeoãnlca
Capadade de EOOKp; divisfies de lOQg
plataforma 7B0 x 7ED mm/oôlola de carga na eoluna
Altura da'1,39m
Peasgam mtrilma*de2k9
FtmçBoiaia
QtSt^oomSdldttoâ

. SaldaR9232
Chave aaletbfa^de tanaSo 1081220 y

01 R$4.000.00

4

Aaaeaeóiloa para protaçSo Individual:
Botina: Ifotlha atásfteo lalerei ̂ Idensldada bloo de PVC:
Luva: luva de mapa curta;-
Codoepfototon óeulosdoptotoçaofoeafor
Rotafor AudoutaR preietor.8qr{ailerde Blex;

01 R$8.080/I0

AUTORIZO!, a
04

nprídasi
,  R^.000.00
sformabm^.



Deverá ser detonado peta administração munlclpsl, um ageide púbiteo para acoim^nhar o
das^wotvimento das atividades da coleta e dos respectivos barracSes de triagem e
redrem.'

Dentro da metodologia de. Implantação do Sistema Integrado de Coleta, o munldplo pertfclpaiâ

pom 09 tôetdcos da, área eodal, educação e saúde, viçando a conscientização da população

aomca da Importância da cdete e da leclelsgem.

O munldplo deverá também apoiar, quando necessário, a criação da cooperadves ou

assodaçSes, vlsandp a integração dos caladoras junto ao Programa ttAunldpat de Coleta.

S) Cfonegrama de-Brcoeugao:

S.1) Aquisição do Ktf;prá;C8tador .

- Ubérat^ do Reouibo ao Munidpio paio Instituto das Águas do Paraná :
nevembrd2017:

• Processo Ucitatàrto a eer (eailzBdo paio Munieipto eonvenlado: novembro e dezembro de
2017;

- Barracão a ser disponibilizado eendo prépilo ou alugsdo: Janeiro de 2018:

- Entrega dos equlpamentos â ProfeKurs Munídpai: fevereiro de 2018;

6) Piano da Aplicação:

A6UA8PARA(iIA
Dolaçio Orçamenlíria: 6933.18.S4.2143X66
Elamaitfo da Despesa: 44.40.4ZQ0
Ppnte: 128
R$38.000«00



íni«'\»í J.»,'W«• o B.i» M ^ I I

InsÈiulQ drfguas;do Páraná governd p.o estaoo

paraqrafo Primeiro - Gs recursos bbieio desle instrumento serão repassados em
parcèla única^ pêlo AGUjíiSPÁRAMÀ.ao MUNICÍPtO,, na forme prevjs.ía. no plano de
trabalho em ahéxo.

Parágrafo Segundo - As despesas .serão processadas,por méio. da programação
orçamentária descrita no. quadro, apreseritado-a seguir.

agüáspãrana
Do*taçio;Orçámentãria:. 6933.1,8,54.2143í06B
Etementõ^deDespesá:, 44,40.42.00
Fòrite:425.

R$38iD0D,00

Paragrafo Terceiro - O: valor fi.xado nesta clãusüla.não poderá, ser
oòoprér ampliação: do objeto, cap-az .de .]usliflc^4o. caso -hiDÔtese
devidamente justinçadp. e:rhediante previa aprovaçao do
emique a alteração de va.lor; deverá óborrer córti recursos do MUNIÍSIPLO.

CLÀUSU.LÃ TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I - Constituem obrigações do âGUASPARANÁ:

■a) Repassar os recursos objeto do presente Instrumento em parcela- úniM no
valor total de RS 38;pobiOG: (trinta e oUo mil reais) nos prazos e formaestabelecidos" no pl.aho de trabalho em anexo;

b) Efetuar a Flscalizaçao tíos.serviços. conlralados pelo MUNICÍPIO, restritos-aos
discriminados no Plano de Trabalho em anexo;

c) Efetuara pilestaçãD d.è-Contasrda.parte que lhe couber, nos lermos-ç nartorma
do exigido pela Instrução Normativa n° S1/2011 do Tribunal de .Contas do
Estado do Paraná;

11 - Constituem obrigações do MUNICÍPIO.:

a) Desenvolver, campanhas de conscientização da população acerca da
Importâneia-da,coleta seletiva e.-d.aTecf.ciagem; _

b) Apoiar a criação de cooperativas ou associações, visando a integração, dos
catadores junto ao Programa Muniçipál.de Cólelà Seletiva;



InsÜlulodaVÂguás.doPs^á GoveRK'o do: estado

GLAUSULA QUINTA-'DA AIITERAÇ,AO .
As cláusulas désle Conv:êniô, poderão ser aUeradas, medianle a formalização d
Termo Aditivo, devida: e: previãmènte^ aceito e jusliíícacio por arribas as partes..

Párádrafo Único Para. qüe possa ocorrer ás aiterações men.cionadas no: caput.,.
dèveli ser cpmprova.aa-, porlpárte dò MüNlGlPIO, a eXppuoãp. de etapas: antenores
descritas no Piano de Trabâihoj,

CLÁUSULA^SEXTA-DA DENÚNGIAE DA RESCISÃO
O convênio, poderá ser dénüncládo unilateralmenle por qualquer uma das partes,
mediante.prévia Justificativa escrita, hipótese em que será ®
145 da Lei Estadual i5;6G8y2007. bem' como poderá ser rescindido por rriu uq

desde que ocorram circunstèncias tais que ensejem tal rnaic de
e)dínç,ão.

CLÁUSUU SETIMA-DO ,.AGOIVIPANHAIVI.ENTO E FISCALIZAÇÃO
O AGUASPÂRANÁ aconVpanhará e. fiscalizara eslp ^ ^
servidor público, estadual .Sr. ■Faustino ,Lauro Corso.. Inscrito em
n» 890 652-1 que preencherâ.e .encaminhará à equipe de Coordepaçao^dos T.rabalno.sconvênio e,.ao flnal do ajuste, emitira
parecer acerca" dá realização salisíatóría do seu objeto.

ou outras formas de remuneração a d>Jalq"sr.das paites^convenenley de transpascessão OU transferência-a terdeiros da execução do objeto deste convênio..

A Albfcadãb't£'t^rato^dO^^^^^ Diário onoíal do Estado do Paranápir AGUASPARANÁ até p quinto dia útil do mês seguinte
ao-de. sua assinatura, para. ocorrer no prazo de vinte dlas: daquela data.

C\ ÁDSULA DÉCIMA- DOS CASOS OiVIISSpS ^ .
Para a solução dos casos: nãd regulados pelas cláusulas deste
partes Integrantes, serio aplicadas as disposições cabíveis da legisiaçao.em vigor.

CLÁUSULA DÉGIWIA PRIMEIRA-DO FORO _ rnriilha-
As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região MelropolilanaEstada db. Paraná, parã dirlrnir quaisquer questões oriundas do presente convênio.



InstíMP:djS;;^uas;dQ'P^.aná- .GOVERNO DO ESTADO..

à\

Cbritrátar"á-aquisíça"G;doV équiíjamenlos mençibnadGs na Cláusula Primeira doDresente termo e VònferniB'plano:de.-tr3faalbo. dé.-recursQS-'ern-anex^^^

regüíar- process.o;iIcltâtorid.' pu. Gaso.sBjá- desobrigada
obedBGer os prinoípibs aplicáveis^ à.' admlnislraçag publ^^ H
processos de compra que comprovem a observância- dos. pnpcipjps^ da
rfioralidade; impéssoBlidáde:. dá ecpnpmicl.dadé. .dadspnomia.,^ da,,.afíctencia ,e.
dà éncácia, nós tèrmós dó árt. -1;8 da ,Resolução
Arcar com toaos ,ps custos e, í^spesas decorrentes^p. ̂
disponibilizadb pára Idstaláçâp dá unidade de- processamentp- dos material

d); R6^ponsaàilzar-se: pé na 'realização dos serviços
reláclorTados nó pleno•'detTrsbaihQí,

-f) o aces^: da fiscalização dO Á<^UASPAR^NA :as piprmoso^ .^ao
dèsênyalvimèntó 'dós pyd,liP.a QbJEtO^dosíe .Convênio, e
disGriminadoá'no Pjánb de Tra.bâlHp, obletivando a libEraçao -dos . repasses

g) Reaiizí'a prestação, de .contas da utilização- dos
■  larmòs:è ddndiçãàs- eílgidas -pelo SIT - Sistema^Lntesrado- de Transfeeneias
-do Tribunal -de,eonlasrdo;,Estado dp- Parano ̂  -j®
Resolução n° 4.6/2G:14: e; da Instrução Normativa n 51/20.11. :ambas

Prese^ar todos os: doGumenlóS'- .originais ■relacionados: ao ternio^deSlno^em Icoarsegurp e em bpm estado, de
em um processo individual pspeçifiçQ. para este term , : __„i.mantendo.os a disposiçap- dp Trlbuna.tde Cpnlas^peIo P''f ^
apôs a aprovação do; epnvénio pglp Tribunal de eonlas. dooLervadas as regras-exigidas, pelo parágrafo; unico, do. att. 20„da losiru.çao
Normallva-m'6.17201 ido tCE/PR:-; . .. . .
Providenciar a abertura de: conta-bancaria espe.cinca-para o repebimento dos
recursos financeiros preyistos no: presente termo, em Banco oficial,
preferencialmente no;B.anco'dp Brasil S/A. ^ . ,^/^rmaariP
Adesiuar.o equipamçnfp: adquirido, objeto do-presente convênio, conforme arte
fornecida peio-AGÜÁSPARANÂ. ^ . rvmoín Hn

k) informar "o AGÜASPÁKAWA a dãla daJnauguraçap/.entrqp do objeto do
presente Convênio, corii anlecèdenciá mínima dê .05 (cirícp) dias.

h)

D.

j)

glâusula.qüarta—do.rrazg.de ViGèN.PIA , . . .,.
o presente GdrivênW teVã; pfázò de .execuçãq.de 10 (dez);de 12 (doze) meses, contacips; a p;aítir-da data-de sua assinatura., podendo se
prorrogado médlante a-celebração de.terrno adilívo;
Parágrafo Úníco - Ã, prorrogação do convênio ora celebrado, de\^ s^r realizada
denlrbdo prazo de. vigência do mesmo.



$&t6ina integrado de Coleta

Plano de Tkabalho

1) Ol^efivo Geral:

O Sistema liderado de Coleta tem oomo otjjefivo no desenvolvimento de açdee que visem a

Implanteção da eeralçoe adequados de pioeessementos de matertats ledclâvels e através do

uso de equipamentos urtranos que petendanzam a msica do Piograma, relioiçando agOee de
educação-aiiiblental, do apoio, a assotíeçSo de catadores, e dtsponlbmzsçSo de equlpementos

para coleta selettta e feotdsgem, de fonna a atender as diretrizes defintona Polf^ Nadonal
' de Resíduos Sérios, através dáLel Federal n^230S/2010.

O Stetema esta sendo desenvolvido atravto de um moddo Inovedor que vem atendendo de

2) Etapas de Exeqnpão;.

A presente etapa tem por objetivo o repasse de recursos as PreüBíluras Mutddpals Incluídas no
Programa do Sistema Integrado de Coleta, visando a aquidçéo do Kt Pró^Satsdor, eapecHieos
para '8 reoldasemde lixa

Nesta etapa o &/Iuntol|p!o de Comótlo Piocépto, receberá recursos para a aquisição de 11dt
Pré-Catador para raddagdm de fixos, oomposto por prensa enfárdadefra Itidiáulica modelo
vertlcat. estdra de triagem de material ledctévei, balança eletrônica e assessórios para
proteção IndhdduaL

3) Recursos Previstos e Cionogroma de Desembolso:

Os recursos previstos por- mutitolplo, para a aquisição de 1 Kft Pré^Caiador, tolafizando
RS38.000,00 (tifnta-e oito mil reais).

Este recurso será transferido em conta corrente especifica para o referido convênio, a ser
abeitapelo iliunlelpla

4) Conbaiiatlida do liSunteípIo:

O município oferecerá como contrapartida o barracão, que poderá ser aUigado, para a
Instalado da. unidade de processamento dos materiais recldávels e a manutenção dos
equipamentos.

1. i
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1) Nome:
•CPF:

2) Nome:.
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Sistema bitesrado da Coleta

Plano da Tiabalfto

1)01]|eiitfD6eiat:

O Slsléma Integrado de Coleta tem como oti|efitfo no desenvoMmento de sçOes que ̂ eem a

bnptanlBção de serviços adequados de praoessamentoe de mateit^ fectolávels e através do
uso de equipamentos uibanoe que potenotaQzam a marca do Piogiama, le^rçamio açdee de

educaçSo-smblenta), do apoio,.a assodaçflo de caladorô, e disponfblSzaçSo de^equlpamentos
para coleta selettte e fedcfagem, de-fbrma a atender ̂  diretrizes definlas-na PoUjBca Nadonal
' de Resíduos SóBdos^ através da Lei Federal A^2306f2010.

O sistema esta sendo desetivoMdo através de um raod^ busvader que vem atendendo de
forma Integrada a gestSo e a opeiaolonallzação dos sistemas municipais de coleta seletiva.

2) Etapas ds Exeoajpio:.

A presente etapa tem por Objetivo o repasse de recursos aa Prefi^liiras Municipais Incluídas no
Programa do Sistema Integrado de Coleta, frisando a aquisição doKH: Pié-Oetador, esfledileos
paia *8 reciclagem de Dxo.

Nesta etapa o Município de .Coméllo Procópio, receberá recursos pare a aquisição de 1 kit
Pr6<Cstador'para racíèlagán de lixos, composto por prensa enferdada&a hldréuUea modelo
vèrtícal, esteira de triagem de material leciclâvBl, balança eletrônica e assessOrtos paia
proteção IndMdual.

3) Recursos Previstos o CiOhograma de Desembolso:

Os recursos' previstos por- município, para a aquisição de 1 Kft PrôOatador, totalizando
RSd6.000,00 (trinta-e oito mil re^).

Este recurso será transferido em conta corrente especíBca para o referido convênio, a ser
aberta p^ ihunlclplo.

4) Ccntr3*pait!da do Munícfplo:

b mun!cl|rio oferaeeiâ como .contrepaidda o barracão, que podeié ser alugado, pata' a
InstelasSo da. unidade de prccessamenlo dos materiais reelciâvels e a manutenção dos
equipamentos.


