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.JardinOpolis, 01 de agosto de 2019. 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores: 

Serve o presente, pars encarninhar 0 incluso Projeto de Lei, que "DISPOE SOBRE 
ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL, BEM COMO, SUPLEMENTA cÁO DE DOTAQAO NA LB 
ORçAMENTARIA N°. 4523, DE 06 DE NOVEMBRO DE  

0 mencionado projeto endereçado a esta Casa, Nobres Edis, tern corno objetivo abrir 
crédito especial, bern corno suplernentaçao de dotacäo orçarnentária (contrapartida) na Atividade - 
IJepartarnento de Ague e Esgoto - para dar atendirnento sos recursos a serern recebidos do Fundo 
Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO, de conformidade corn o Contrato no. 074/201 9, denorninado 
Serviços pare Cornbate as Perdas de Agua corn Pesquisa de Vazarnentos e Substituição de Rarnais no 
Sisterna de Abastecirnentq de Ague do Municlpio de Jardinapolis/SP. (doc. anexo). Salientarnos que 0 

Estado através do referido contrato nos repassaré a importancia de R$ 436.466,29, cabendo 80 Municipio 
a contrapartida de R$ 49.035,71, totalizando R$ 485.502,00. 

Portanto, submeternos a apreciaçäo e votaçao de Vossas Excelencias a presente materia, 
dentro dos termos regirnentais, corn a sua consequente aprovacão. 

Aproveitarnos a oportunidade pars renovar a Vossa Excelencia e dernais nobres 
Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estirna, consideração e apreco> N  

Atenciosarnente, 

A SUA EXCELENCIA 
SENHORA MARL[ RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS-SP. 



"DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL, REM 
COMO, 5uPLEMENTAçA0 DE DOTA cA 0 NA LE! 
ORçAMENTARIA N°. 4523, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018":::::::: 

0 SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO 
PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

F A Z S A B E R: que a Camara Municipal de Vereadores de JardinOpolis, deste Estado, aprovou 0 

ele sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 0. - Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na peça orçamentária, Lei Municipal n o . 

4523, do 06 de novembro de 2018, credito especial no valor do R$ 436.466,29 (quatrocentos e trinta e 
seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reals e vinte e nove centavos), sob as seguintes 
codificaçoes: 

02— EXECUTIVO 
14- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS POBLICOS 
17.512.0020.2.028 - Departamento do Aqua e Esgotos 
3.3.90.39.00.02.0100 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ---------------R$ 436.466,29 

ARTIGO 20. - 0 crédito de que trata o artigo anterior será coberto através dos recursos a serern recebidos 
do Fundo Estadual de Récursos Hidricos - FEHIDRO, de conformidade corn o Contrato n°. 074/2019, 
denominado Serviços pare Combate as Perdas de Aqua corn Pesquisa de Vazamentos e Substituiçâo de 
Rarnais no Sistema de Abastecirnento de Aqua do Municipio de JardinOpolis/SP. 

ARTIGO 30. - Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, credito suplernentar na importãncia de 
R$ 49.035,71 (quarenta e nove mil, trinta e cjnco reais e setenta e urn centavos), para reforco da 
dotação constante da Lei Orçarnentaria Municipal no 4523, de 06 de novembro de 2018, sob as 
seguintes codificaçOes: 

02— EXECUTIVO 
14- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS POBUCOS 
17.512.0020.2.028 - Departarnento de Aqua e Esgotos 

573 3.3.90.39.00.01.7110 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ------------ -- R$ 49.035,71 

ARTIGO 40. - 0 crédito constante do artigo anterior será coberto corn os recursos provenientes da anulacâo 
parcial da seguinte dotação orçamentaria: 

02— EXECUTIVO 
04— SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS 
99.999.9999.2.099 - Reserva do Contingencia 

131 9.9.99.99.00.01.7110 - Reserva de Contingencia 
	

R$ 49.035,71 

ARTIGO So. - Ficam aiterados os anexos II e Ill do Piano Plurianual - Lei n°. 4433, do 26-09-2017 e 
anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019 - Lei n°. 4482, de 27-06-
2018 e sues posteriores aiteracOes. 

ARTIGO 60. - Este Lei entrará em vigor na data de sua publicacâo, revogadas as disposicOes em contrario. 

Prefeitura do JardinOrqis, 931 de aqQsto do 2019. 

Dr. JOAQO MARCØNI 
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de Igosto de 201 

Recizuradeien;ria.: 

lImo. Sr. 	 - 

Ricardo José Marioti 
Diretor de Orçamento 
Prefeitura Municipal de Járdinopolis - SR 

Pre7wln Snhnr 

Venh,g nor modeste, soIlclt4i ~~fturde dotação orçamentaria corn o valor de R$ 

49000, I ('Quarenta e Nove mil e Trinta e Cinco reais e Setenta e Urn centavos), que serâ 

u Ilizado corno contrapartida da Prefeitura Municipal de Jardinopolis, paraexecuçäo dos 

serviços de combate as perdas de água corn pesquisa de vazarnentos e substituição de rarnais 

no sistema de abastecirn!Q.4e-egva-4o rnunicipio e solicitar tambern a abertura de dotaçäo 

orçarnentária no_y±e R$ 436. 29(Quatrocentos e Trinta e Seis mil e Quatrocentos e 

Sessenta e Seis reaJs-eentavos acima referenciado), valor referente ao Fundo Estadual de 

Recursos HidricS—FEI -l1DlDRQ convenio celebrado corn o rnunicipio em 11 de abril de 2019, 

objeto do Contrato n° 07412019, conforme côpia do contrato em anexo. 

Sendo so o que se apresenta para o momento, reitero protestos de elevada estirna e 

consideraçao. 

Eng° Civi(Rafae Henrique Castaldini 
Crea-SPn ° 5069474840 

Secretario Municipal de Obras e Serviços Püblicos 
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Cóntrato FEHIDRO no 07412019. 

Por este instrumento, o Banco do Brasil S/A, sociedade do economia mista, corn sede 
ern Brasilia, Capital Federal, ,  inscrita no CNPJ/M.F sob o n 00.000.000/0001-91, neste ato 
devidamente representado par seu representante legal ao final qualificado e assinado, 
doravante designado simplesmente Banco do Brasil na qualidade do Agente Financeiro 
do Fundo Estadual de Recursos 1-lidricos - FEHIDRO, doravante denorninado 
impIesncnte FEHIDRO, instituldo nos termos da Lei Estadual no 7.663 de 30 de 

dezembro de 1991, alterada pela Lei Estadual no 10.843 de 05 do julho do 2001 e 
recMamentada polo Deoreto Estaduat n° 48.896 de 26 do agosto do 2004, e, de outro 
lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, inscrita(o) no CNPJ/MF sob o 
n0 44.229.821/0001-70, comsede na PRAA DR MARIO LINS, 150, CEP: 14680-000, na 
cidade do JardinOpolis, heste ato devidarnente representada por seu représentante legal 
aô final qualificado e assinado, doravante denomirtado simplesmente Beneficiaria(o), e 
ainda, na qualidade de órgào gestor do FEHIDRO, assinando o presente instrumento 
cbmo Interveniente, o Conselho de Orientaçao do Fundo Estadual de Recursos 
Hidricos, neste ato devidamente representado por seu representante legal ao final 
qua!ificado e assinado, doravante denominado simplesmente COFEHIDRO, tern entre si 
justo e acertado a presente .lnstrumento de Liberacão de Crédito não Reembolsável 
ao Amparo de Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO, quo 
se regeré mediante Os tërrnos a seguir enunciados, e as regras vigentes no Manual do 
Procedimentos Operacionàis - MPO do FEHIDRO, quo as partes mutuarnente 
conhecem, aceitam e outorgam e, par si e seus sucessores, prometem fielmente cumprir 
e respeitar: 

CláUsula Primeira - Do Obk 

Constitui objeto do presente o repasse à(ao) Beneficiaria(o) pelo Banco do Brasil do 
crédito nâa reembolsáv& ac amparo de recursos disponIveis do FEHIDRO no valor de ate 
R$ 436.466,29(Quatrocentoà e trinta e sels mil e quatrocentos e sessenta e seis reals a 
vinte e nave centavos), valor este destinado exctusivamente a flrialidade indicada na 
Clthusuta Terceira do presente. 

arágrafo Unico - 0 valor mencionado no caput está em conformidade corn as normas 
do COFEHIDRO e atertde àpriorizaçào e indicação constantes de Deliberaçao do Comitê 
da Bacia Hidrográfica Pardo. 

Cláusula Sepunda - Dos Recursos 

Os recursos do repasse mencionado na Cláusula Primeira são oriundos do Tesouro 
Estadual, disponibitizados pela Lei Orçamentária Estaduat a Secretaria do Sanearnento e 
Rectrsos Hidricos, repassados ao Banco, pam a conta especIfica do FEHIDRO. 

Paragrafo U ico - A(o) :Ben:eficiária(o) declarE-se ciente do quo na eventualidade do o 
órgão repa s dor deixar do conceder os recursos para o presente financiamento este 
contrato tic rá automaticamente distratado, ou caso haja tiberação parcial, a valor deste 
instrumento fi rá reduzido, ao valor efetivarnente liberado, independentemente, em 
ambos os c , do qualqusr intorpelaQão judicialy-ext'ajudiciaI não cabendo à(ao) 

9- 



Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria de lnfraestrutura e IVielo Ambiente 

Instrumento de Liberaçäo de Crédito não Reembolsével ao Amparo do Recursos do 
Fundd Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO 

Co.n trato FEHIDRO n° 074/2019. 

em tal  hiótese, qualquer direito e, consequentemente, qualquer 
pretensáo do indenização bu do ressarcimento por qualquer dano emergente ou lucro 
cessante contra o BancoC  do Brash e/ou o órgao repassador dos recursos, pela nâo 
concessáo dos recursos 

011éSsse mencionado na çlausula Primeira do presente destina-se a execuçäodo 
empreendimento cadastrad&no Sistema de lnformaçOes do FEHIDRO - SINFEHIDR 
so h o código 201 8-PARpQICOB-4, denorninado SERVIQOS PARA COMBATE AS 
PERDAS DE AGUA COM PESQU!SA DE yAZAMENTOS E suBsTITulçAo DE RAMAIS 
NOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE JARDINOPOLISISP. 

ClIusula Quarta - Da Contrapartida 

A dOntrapartida da(o) Beneffciária(o) para o empreendimento:objeto deste contrato é de 
Rt9.035,71 (Quarenta e no'ie mll e trinta e cinco reals e setenta e urn centavos). 

Clausula Quinta - Do Agenté Técnico 

A aprovaáo dos procedirnentos adotados pela(o) Beneficiária(o), de terceirizaçâo total 
parciul da execuçâo do empreendimento, bern como o acompanhamento 0 

comprovacäo da execuço fIsica daquele, serào de responsabi!idade do(a) CETESB, 
doravante denorninada(o) Agente Tecnico, designado pela Secretaria Executiva do 
COFEHIDRO - SECOFEHIbRO para a presente operação, ern conforrnidade corn o 
diosto no Decreto n° 48.896/2004 a no IVIPO do FEHIDRO, o qual poderá ser alterado a 
qUalquer tempo pela prOpriY SECOFEHIDRO, mediante comunicaçâo via SINFEHIDRO 
aoBanco do Brasil e à(ao) Beneficiária(o). 

Cilusula Sexta - Do Repasse dos Recursos 

O repasse dos recursos à(ao) BeneficiIria(o), provenientas do FEHIDRO, seré efetivado 
polo. Banco do Brasil, mediante parecer favoráve! do Agente Tecnico e conforme o 
Cronograma FIsico-FinanceirO e P!anilha de Orçamento que constituem partes integrantes 
do presente instrumonto atravOs de crédito em conta especItica, aberta e mantida pela(o 
Beneficiária(o) no Banco do Brashl e indicada para o crOdito. 

Parágrafo Primeiro - Prevjaiente a !iberação dos recursos da primeira parcela a(o) 
Be. 	 deveré apresentar: 

a) Ac(s) Agente(s) Tecnico(s) a documentaçao relativa ao processo da(s) 
Iicftacão(ôes) para a contratacâo da execução do empreendimento, ou inforrnaqao do que 
a exscuçâo ocorrerá pbr admihistraçäo direta; 

tA. c b) Ao Banco do Brasil cópias do Certidoes Negativas de DObitos junto ao INSS, 
1FtS a Tributos e ContribuiçOes Federals administrados pela Secretaria da Receita 
'FeeraI corn seus prazos de.yJidade vigentes. 
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FEHIDRO n° 07412019. 

Parágrafo Segundo - Previamente as Iiberaçôes dos recursos das demaisparcelas 
(exceto a áttima), a(o) Beneficiaria(o) deverá apresentar: 

a) Ao(s) Agente(s) Técnico(s) a comprovação da execuçâo fisica e dos gastos da 
etàpa anterior, incluindo de contrapartida, per melo de documentação espeoltica 
constante no IVIPO; 

b) Ao Banco do Brasil cópias de CertidOes Negativas de Débitos junto ao INSS, 
FOTS e Tributos e Contribuiçoes Federals administrados pela Secretaria da Receita 
Federal, caso as cópiäs, anteriormente entregues tenham. atingido seus prazos de 
validade. 

Parágrafo Terceiro - Previamente a liberação dos recursos da ültima parcela, que nan 
será inferior a 10% (dez por cento) do valor total do crédito Mo reembolsável, (a)o 
Beneficiária(o) deveré apresentar ao Banco do Brasil o Parecer Técnico de Conclusão 
peld(s) Agente(s) Técnico(ê) e cópias de CertidOes Negativas de Débitos junto ao INSS, 

GTS e Tributos e ContribuiçOes Federals administrados pela Secretaria da Receita 
deral, caso as cópias änteriormente entregues tenham atingido seus prazos de 

validade. 

Parácirafo Quarto - A prestaçâo de contas referentes a áltima parceta deverá ser 
eletuada pela(o) Beneficiária(o) em ate 30 (trinta) dias corrkkis, contados da data de sua 
liberaçäo, diretamente ao Banco do Brasil, mediante apresentação dos documentos 
estabelecidos no MPO. 

Pirégrafo Quinto - 0(s) repasse(s) de recursos será(ao) efetivado(s) pelo Banco do 
Brasil em ate 5 (cinco) dias apOs o recebimento da autorizaçao referida no item "a" do 
Parágrafo Primeiro desta Cláusula, desde quo todas as comprovaçOes da(o) 
Béneficiária(o) previstas nas regras do FEHIDRO estejam atendidas. 

Paragrafo Sexto - Por determinaqão da Secretaria Executiva do COFEHIDRO, o Banco 
do Brasil poderá suspender a hiberação da(s) parcela(s) a liberar, ou estornar parcela(s) 
jáJiberada(s) a(ao) Beneficiiria(o), caso este descumpra as regras estabelecidas no 
presente e/ou as normas previstas no MPO do FEHIDRO. 

Parágrafo Sétimo - Antesde qualquer liberaçao, o Banco 4o Brasil efetuará consutta 
aà Cadastro Informativo dos Créditos näo Quitados de Organs e entidades estaduais - 
Cadin Estadual - SP. 

Paragrafo Oltavo - Os recursos näo serão liberados caso a(o) Beneficiaria(o) possua 
algum apontamento no Cadin Estadual - SP, nos termos da Lel Estaduat n°. 12.799/2008 
edoADecreto Estaduat n°. 53.455/2008. 

I fl 
blaiAula Sétima - Das Obrivacoes da() Be_neficiárjaioI 

A(4) eneficiéria(o), pelo presente instrumento, obriga-se 

tfl 



C?ntrato FEHIDRO n° 07412019. 

I. lbrir conta no Banco do Brasil, especIfica e exciusiva para rnovirnentação de recursos 
dd;FEHIDRO, corn aplicaçâoe resgate automáticos em Fundo de Investimento Financeirb 
deRenda Fixa; 
II. Manter aplicados os recursos disponiveis, existentes na corita especifica mencionada 
no inciso I desta ClAusulaj em Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa no perlodo 
correspondente ao intervalo entre a(s) data(s) da(s) IiberaçAo(Oes) e a(s) data(s) da(s) 
utilização(öes); 
lll.. , 'Nb.o Otilizar os rendimentos auferidos corn a aplicação dos recursos repassados, 
mencionada no inciso anterior, que retornarâo ao FEI-HDRO atraves de Autorização de 
Träfèferência de Flecursos expedida pela(o) Beneficiaria(o) e entregue na agônciado 
Banco do Brasil detentora da conta do FEHIDRO; 
IV7Aplicar os recursos repassados do FEHIDRO exolusivamente na execuço do Projeto 
descrito na Cláusula Terceira do presente instrumento, em contormidade corn as 
intOrmaçOes constantes no Cronograrna FIsico Financeiro e PlanlIha de Orçarnento; 
VResponsabiIizar-se pela contrapartida, especificada na Cláusula Quarta; 
VI; Cornprovar a realização da(s) llcitaçãoOes), rernetendo ao(s) Agente(s) Técnico(s) 
do FEHIDRO os documentos exigidos dispostos no MPO; 
VII Cumprir o disposto na legislaqão referente a PoIltica Nacional de Melo Ambiente, 
addtando medidas e açOes . destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, a 
sèguranca e rnedicina do trabatho, que possam vir a ser causados pelo empreendirnento, 
mantendo-se em situação regular suas obrigaçöes junto aos órgaos do rneio ambiente 
durante o prazo do vigência do presente instrurnento; 
VIII. Concluir .0 processo JiOitatório e encaminhar cOpia ao Agente Técnico no prazo 
rnáximo de 150 dias (cento ö cinqüenta) dias, contados a partir da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, mediante 
solhôitàção e justificativa circunstanciada e parecer favorável do(s) Agente(s) Técnico(s); 
IX.' niciar o ernpreendimento descrito na Cláusula Terceira do presente instrumentp 
irnédiatarnente após a liberaqão da parcela na conta da(o) Beneficiária(o), curnprindo c.& 
prázos estabelecidos no Croriograrna Fisico Firianceiro, sendo considerada como data de 
inIcio do empreendimento o primeiro dia ütil após a Iiberaçao da primeira parcela e como 
datas do inIcio das etapas seguintes a data da Iiberação da respective. parcela; 
X. Comprovar o inIclo de execução do Projeto descrito na Cliusula Terceira do presente 
instrumento, através de dccurnentação habib a ser encaminhada ao(s) Agente(s) 
Técnico(s) do FEHIDRO, irnediatamente após obter a Iiberaçáo dos recursos pelo Banco 
daBrasil; 
XI. Fixar, ern lugar de destaque, no local da realização do empreendimento ora 
financiado, quando se tratar de obras e serviços de campo, placa alusiva a colaboraçao 
financeira prestada polo FEHIDRO, em contormidade corn as norrnas próprias 
estabelecidas pelo MPO e/ouórgao cornpetente do Governo do Estado do São Paulo; 
XI.I;Menoionar nos relatórios parchais, produtos finals, equipamentos e edificaçOes ou 
placas de inauguração, inclusive nos casos de publicidade ou divulgação envolvendo o 
ernrrSèndimento tinanciado, Qonforrne o caso, a cooperaçâo tinanceira do FEHIDRO em 
coiitórn$,da nD de com as normas próprias estabelecidas polo IVIPO e/ou órgão competente do 
Gdver\do Estado do São Paulo; 
XIII FaWç  constar do(s) contrato(s) corn a(s) empresa(s) executora(s) e/ou tornecedora(s) 
dé.mat4iais e/ou serviços cláusulas quo obriguem ejqjWipresa(s) a: 



Ta)declaras récursos para cobertura do Contrato são oriundos do FEHIDRO, 
contorme o contrato n° 074/2019, celebrado entre a(o) Beneficiaria(o) e a Banco do 
Brash, eXplicitando textualmente, para as casos de existência de contrapartida, qual o 
valor da colaboraçao do FEHIDRO e da(o) Beneficiaria(o), indicando-se, ainda, a 
cIafficaçao da despesa notrçarnento da(o) Beneficiária(o); 

rb) permitir, assegurarte facilitar a atuação do Banco do Brash, do(s) Agente(s) 
écnico(s) e do COFEHIDRO, par meio do seus reprosentantes, tuncionários e/ou 

crédenciados; 
c) cumprir todas as diretrizes, norrnas e procedirnentos do FEHIDRO pertinentes 

ad empreendimento, bern como eventuals Deliberaçóes do COFEHIDRO que afetem o 
présenteajuste; 

d) ariexar ao contrato firmado corn a(o) Beneficiiria(o) a Cronograma Fisico-
Financeiro e a Planilba do Orçamento a que so referern este instrumento, devidamente 
atiaiálizados, contendo o nome da(o) Beneficiária(o), o nUmero do contrato, a data base e 
asinaturas do aprovaçäo polo(s) Agentes(s) Tecnico(s). 
XIV. Cumprir as condiçöes estabelecidas no Projeto descrito na Clãusula Terceira 
aprovado polo(s) Agente(s) Técnico(s) do FEHIDRO, respeitando as prazos fixados, 
Ubservando a legislação pertinente, bern coma executar o empreondimerito em 
côhforrnidade corn os meihorés padrOes do qualidade e economia; 
XV. Movimentar as recursosrepassados somente através da conta especifica FEHIDRO, 
nadaI as mesmos são creditados; 
XVItPrestar  contas ao FEHIDRO através do: 

a) Demonstrativa de origem e destinaçao dos recursos repassados; 
b) Extratos bancários da conta na qual foram creditados os repasses do recursos 

dôFEHIDRO à(ao) Beneficiària(o); 
c) Comprovante(s) de pagarnento(s) ao(s) fornecedor(e$). 

XVII. Encaminhar ao(s) Agefite(s) Tecnico(s) do FEHIDRO a docurnentação referente a 
comprovação da aplicaçãci dos recursos, conforme disposto no MPO, para fins de 
liberação do recursos polo Banco, conforme Clãusula Sexta deste instrumento; 
XVIII. Encaminhar ao Banco a documentação referente a comprovacão da aplicação dos 
recUrsos referentes a 'iltimaparcela liberada, conforme disposto no MPO; 
XIX. Manter-se atualizado quanta as alteraçOes ocorridas no MPO do FEHIDRO; 

fl. Subrneter a aprovação do(s) Agente(s) Técnico(s), corn a antecedência necesséria, 
èpiaisquer alteraçOes que veriham a ser feitas no Projeto; 
XXI. Tornar disponIveis todas as intormaçOes e dados gerados pelos estudos e projetos 
resultantés deste financiarnento aos órgãos integrantes do Sistema Integrado de 
Recursos Hidricos - SIORM e usuarios dos recursos hIdricos, ern conformidade cam o 
estbèlecido no IVIPO do FEHIDRO; 
XXII Cornunicar formalmente a SECOFEHIDRO, corn antecedOncia minima de 30 (trinta) 
dias, sabre a prograrnação.: de qualquer ato de Iançamento ou inauguração para 0 

empreendirnento objeto desse Instrumento. 
XXIII. Permitir a mais ampla atuação do representantes, funcionários ou técnicos 
con dos do(s) Agentes(s) Técnico(s) 0/au Financeiro, born coma demais agentes do 

COIIEI-IIDRO, ao Tribunal do Contas e Auditores, exibindo, para tanta, qualquer 
ddc4rndpto ou registro solicitado e facihitando a_.épeço do suas dependéncias, 
quaiqür que sejam;  



Instrumento de Liberaçao•de Crédito nao Reembolsavel ao Amparo de Recursos do 
Fundo Estadual de Recursos Hidricos -FEHIDRO 

Contrato FEHIDRO no 07412019. 

XXIV. Ménter em arquivo e a disposçao do(s) Agente(s) Técnico(s), Banco, 
CO:FEHIDRO, Tribunal de. Contas e Auditores toda a dooumentaçâo relativa as 
prëslàçOes de contas; 
XXV. Informar a SECOFEHIDRO sobre qualquer alteração de endereço, telefone e outros 
dados referentes a sua localizäção, efetiva recepçâo do documentos, representaçào legal 
o interlocutor para contato rotineiro. 
Pàrágrafo Unico - A(o) Beneficiiria(o) poderá solicitar, formal e fundamentadamente, a 
prorrogação dos prazos estipulados no Projeto, diretamente ao(s) Agente(s) Técnico(s) 
dOFEHIDRO, respeitados os seguintes limites: 

a) 60 (sessenta) dias ou ate igual perlodo da previsäo mEdal do duração da 
atMdade, so este for major qiie 60 (sessenta) dias; 

b) a soma das proirdgaçOes de prazo concedidas näo deverá exceder o tempo 
total inicialmente previst& para execuçáo do empreendimento ou 12 (doze) mesas, 
adotando-se o que for menor. 

Cláusula:Oitava - Das Penalidades 

o descumprimento de qualquer clausula ou condição estabelecida no presente 
irifr&niento, na legislacao pertinente ou nas normas do MPO do FEHIDRO por parte 
dd(d) Beneficiiria(o), ou amnda a declaraqão do inadimplênbia definitiva poderá, a critérlo 
daSECOFEHIDRO, ocasionar a rescisão antecipada deste instrumento, independente de 
qualquer notificaçao judicial ,  ou extrajudicial, sem que tall procedimento importe em 
qualquer responsabilidade para o Banco do Brash. 
Paragrafo Primeiro - 0 Øescumprimento pela(o) Beneficiaria(o) do previsto no capul 
dessa Cláusula, implicará' na reposição pela(o) mesma(a) dos valores repassados ao 
amparo do presente instrumento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da 
ocórrência, sendo certo quo ao valor devido serâo acrescidos Os juros que remuneraram o 
Furitlo do Investimento Financeira Renda Fixa no perIodo compreendido entre a data do 
repasse e a data do efetiva dëvoluçao dos recursos pela(o) Beneficiãria(o). 
Parégrafo Segundo - A(o) : Beneficiária(o), neste ata, autoriza o Banco do Brasil a 
proceder, na forma descrita no Parágrafo Primeiro da presente Cláusula, ao débito do 
valor apurado na conta especifica do FEHIDRO que mantém no Banco. 
Parlgrafo Terceiro - A devolução de recursos prevista no Parágrafo Primeiro da 
presente cláusula poderá serparcelada, conforme estabelecer o MPO. 
Pà#afo Quarto - Eventpais custas relativas a execução judicial para recebimento de 
val:oes não devolvidos conforme normas do FEHIDRO, serão suportadas pela(o) 
Beneficiária(o). 

Clâiisula Nona - Do Encetramento 

o empreendimento, referido no Cláusula Terceira do presente instrumento, será dado 
por cumprido apás o relatório final apresentada pela(o) Beneflciária(o), e aprovaçào de 
to*a documentação pertinente pelo(s) Agente(s) Técnico e polo Banco do Brasil. j 
P4r4jrafo Primeiro - 0 relatório final a ser apresentado pela(o) Beneficiária(o), previs€ô 
ndàdput dessa Cláusula, deverá corner as element rrfitiinos exigidos polo(s) Agente(s) 
Té'hnico(s) do FEHIDRO, tais como: 

iTibRo - instclJnlento de Liberaçao-V.3 - 29/01/19. 	 - 	 - 
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Governo do Estado do São Paulo 
Secretaria do lnfraestrutura e Meio Ambiente 

liflstrumento do LiberaçãoPde Crédito nao Reembolsável ao Amparo de Recursos do 
Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO  

Cntrato FEHIDRO n° 07412019. 

a) Aprecaçäo sabre a qualidade técnica dos trabaihos executados no 
desenvoMmento do empreendimento; 

b) Adequaçäo geraLdos trabathos ao(s) método(s) construtivo(s), ao roteiro e a 
rflQtodologia estabelecidoS, ao cronograiia fIsico-financeiro, alérn do histórico das 
mdificacOes introduzidS.rib curso do emprendimento; 
(f c) Avaflaqáo dos rp.sultados alcançados ern relaçáo ao desenvolvimento do 
empreendimento e aos oI2jdtivos contratuais. 
Para'rafo Segundo - Coñi base nos elementos constantes do relatOrio previsto no 
Paragrafo Primeiro da presente Cláusula, o(s) Agente(s) Técnico(s) do FEHIDRO 
Sitirá(âb) 0 Parecer Técnico de Conclusão, conforms estabelçcido no MPO. 
Parégrafo Terceiro - 0 Banco do Brasil, após aprovaçäo da prestação de comas da 
Ultima parcela de recursos liberada, emitirá o Relatôrio Final conforme estabelecido no 
MPO. P 

Cláusula Décima - Dos Cornunicacoes 

Qtiaisquer comunicaçOes necessãrias poderão ser efetuadas à(ao) Beneficiária(o) por 
ñieio de correspondência, inserção de mensagens nos extratos da conta ou nos melos 
eletrônicos colocados a disposicäo. 
Parégrafo Prirneiro - Para efeito das comunicaçães previstas no caput, a(o) 
Bóneficiaria(o) indica, désde jà, como interlocutor para fins deste Contrato perante o 
COFEHIDRO, Agente(s) Tecnico(s) e Banco do Brash, o(a) Sr(a) RAFAEL HENRIQUE 
CASTALDINI - SECRETA TIED MUNICIPAL, fone: (16) 3690 2939 corn endereço eletrônico 
"tafaeIcastaIdini@gmail.pom. 
Parégrafo Segundo - A(o) Beneficiária(o) obriga-se a mariter a SECOFEHIDRO e o 
Banco do  Brasil informadôs sabre qualquer alteraçao de endereço, teletone e outros 
dádos referentes a sua tocálização, para efetiva recepcão de documentos, representação 
Iëgàl'e interlocutor para contato rotineiro. 
Parágrafo Terceiro - Não havendo comunicação de qualquer atteraçâo quanta aos melos 
dé Iocalizaçâo da(o) Benefiôiâria(o), todas as correspondênOias remetidas ao endereqo 
pdstente nos seus registros:seräo, para todos os efeitos legais, consideradas recebidas. 
I -- 
Cláusula Décima Primeira- Do Foro 

As partes elegem a foro dà Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir 
quaisquer questOes advindas deste Instrumento, corn expressa renóncia a qualquer outro, 
pbrmais privilegiado qua 

EassinC\por estarem justds e acertados, firmam o presents insfrurnento em 3 (tres) 
vias de( ibual teor e forma, para urn so efeito de direito, no presenca do 2 (duas) 
to stem has abaixo identificadas e assinadas. 

São Paulo,09 de abril do 2019. N. 



FEHIDRO no 01412019. 

t
—Ba cRéresentante Legal:_ 

Cargo/Funçao: 

'HO MARCONI 
NICIPAL 

Interveniente 
Re• •resennte Legal: MARCOS RODRIGUES PENIDO 
CargofFuncão: SECRETARIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

Testemunhas: 	 I 

L 
Sañdi 	qna d Nascmento Garofalo 

0 
Nome: ______ 
RO: 	ffpbuia apiiliBardenn. 

CP F: 	riepto 	nsizaçao do FEIIIDRO 
  c1205564 

O Banco ,  o Brasi coloca a disposicao do(s) clierite(s), Os seguintes telefones: 
Ceptral do Atendimento - 4004.0001* ou 0800.729.0001; 
seMco do Atendimento ao Consumidor (informagao, düvida, sugestão, eloglo, 
reOlamaçao, suspenso 00 cancelamento) - 0800129.0722; 
Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800.729.0088;  

la- REHIDRO - Instruniento do Liberacao-V.3 - 29O1/19, 	 8/9 



Governo do Estado do São Paulo 
Socretaria do lnfraestrutura e Meio Ambiente 

)nstrumento do Liberação do Crédito nao Reembolsável ao Amparo de Recursos do 
Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO - 

COñtrato FEHIDRO n°  07412019. 

Ouvidoria BB (demandas näo solucionadas no atendimento habitualA - 0800.729.5678. 
* Custos de IigaçOes locais e impostos seräo cobrados confonpe o qtado de origem. No 
caso do Iigação via celular,. Oustos da ligaçâo mais impostos conforml a operadora. 
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ANEXO VIII DO MPO 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  PLANILHA DE ORAMENTO 

PREPEITURA MUNICIPAL DE ]ARDINÔPOLIS SECRETARIA DE ESTADO DO NEW AMBIENTE 

SERVIçOS PARA COMBATE As PERDAS DC nOVA CON PESQIJISA DC VAZAMENTOS C 
FUNDO ESTADUAL DC RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO EMPRCENmMEtU0: suBsnTuxcAo DC RAMAIS NO SISIEMA DE ABASTECIMENTO DC AGUA DO 

NUNICIPIO DC 1ARDINOPOLIS/SP 

aIores em R$ data base :Maio/2018 

FONTE DO RECURSO  

VALOR 
OUTRAS 

N. ITEM UNIDADE QUANT. 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
FEHIDRO CONTRAPARUDA 

PONIES 
FINANCIADORA 

- PESQUISLDE VAZAMENTOS NAt) VISIVflS ATRAVES DC HASTE DC ESCUTA, 
GEOFONE, CORRELACIONADOR DC 	RUIDOS E LOGGERS DE RUIDO km 100,00 045,16 84516,00 75.979,88 .  8536,12 
CONFORME NORMA ABENDI PR 051 -CONFORME EspEcIFIcAçAo SADESP 

MEDIçA0 DE 
vniAo E PRESSAO EM REDES DC ABASTECIMENTO P0K 60,00 2.060,00 123.600,00 111.116,40 12.483,60 

PITOMETRIA OU ULTRASSOM - SABESP 3 5 0 0 2 2 ** 

ME0I4;A0 DE PRESSAO DE AGuA EM LIGAçÔES DOMICILIARES CON 60,00 1.180,00 70.800,00 63.649,20 7.15080 
DATALOGGER SABESP 3500 2 1"  

s.jssntuxcAo DE RAMAIS (UGAcAO DE AGUA) ON 32 MM - METODO NAo 
DESTRUUVO - MND A QUALQUER PROFUNDIDADE C QUALQUER DISTANCIA 

unidade 30000 688,62 206.586,00 20.865,19 
 

185.720,81 
SEM REPOSIçAO DO PAVIMENTO (CIPORNECIMENTO DE MATERIAlS) - 

- CONFORME ESPECInCAcAO SABESP 456882* 

TOTAlS 485.502,00 436.466,29 49.035,71  

I 	TOTAL GERAL 485.502,00 

NOTA: 
Os pres adotados são do *'Banco de Dogs d58PJ,deJ1IIho.de 20L7(001 incluso) a edital "SABESP' 16.041/17-01" 

RESPONSAVEL LEGAL 

RAFAEL HENRIQUE CASTALDIB 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP PREFEITO MUNICIPAL 

Pagna 1 de I 



e 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

Praça Dr. Mario UriS, no. 150— Centro - JardinOpolis/SP - CEP 14.680-000 

TER5 OS I4ANGS 	 Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 

wwv.jerdinopolis.sp.gov.br — contabil©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO V - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARI0 - LDO 
DESCRIçAO DOS PROGRAMS GOVERNAM ENTAIS/M ETAS/ 
CUSTOS PARA 0 EXERC1CIO 
ALTERAçAO 	 x 
JARDNOPOLIS 
EXERCICIO: 	 2019 
PROGRAMA: 	Saneamento Geral 
CODTGO DO PROGRAM 

	
N°0020 

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 
	Secretarla Municipal de Obras e Serv. PUblicos 

CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 N°14.03 

Estudar, projetar, administrar, produzir, distribuir, controlar e manter os 
OB.JETIVO: 	serviços de abastecirnento de agua no municiplo e da rede coletora de esgoto. 

A água, sendo urna fonte de vida, tern seu uso primordial pare sobrevivencia 
da populaçao, sendo utiiizada tarnbem para outras atividades; a canalizaçao e 

JUSTIFICATIVA: 	manutençâo da rede de esgoto, evita a transmissao de doenças. 

Akeraçao de acordo corn o Projeto de Lei n°. 055-2019 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

	

$P 	
ESTADO DE SÃO PAULO 

I Praça Dr. Mario Lins, no, 150— Centro - JardindpoUs/SP - CEP 14.680-000 

	

TERRA DA MAN GA 	
Fore: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 

www.jardinopoiis.sp.gov ,br - contabil@jardinopoUs.sp.gov.br  

ANEXO VI- PLANEJAMENTO ORcAMENTARIO - LOG UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOEs VOLTADAS AG DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL 

EXERCICIO: 
UNIDADE EXECUTORA 
CODIGO DA UNIDADE 
FUN AO 
CODIGO DA FUNçA0 
S U BF U NQAO 
CODIGO DA suBFuNçAo 
PROGRAMA 
CODIGO DO PROGRAMA 

2019 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PCJBLICOS 

No 	14.03 
SANEAMENTO 

No 	17 
SANEAMENTO BASICO URBANO 

No 	512 
SANEAMENTO GERAL 

No 	0020 

riN 
CODIGO DA ATIVIDADE 

	
No 	2.028 

Manter a Media do Nivel de Abastecimento de Agua e Esgoto Sanitario (A+B / 2 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAçOES 
Alteracao de acordo corn o Projeto de Lei no. 055-2019 



PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÔPOLIS 

	

SP 	ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Dr. Mario Lins, no. 150— Centro - Jardinópolis/SP - CEP 14.680-000 

	

TERRA DA MANCA 	
Fore: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 

wvnv.jardinopohs.sp.gov.br  - contabil@jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORQAMENTARIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAM GOVERNMENTAL 

EXERCICIO: 
UNTDADE EXECUTORA 
CODIGO DA UNIDADE 
FuNçAo 
CODIGO DA FUNçAO 
S U BFU NçAo 
CODIGO DA susFuNçAo 
PROGRAM 
CODIGO DO PROGRAM 

2019 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS P(JBLICOS 

No 	14.03 
SANEAMENTO 

No 	17 
SANEAMENTO BASICO URBANO 

No 	512 
SANEAMENTO GERAL 

No 	0020 

E AMPLIAAO DAS REDES DE AGUA F ESGOTO 
CODIGO DO PROJETO 

	
No 	1.006 

Produto: Manutenção das redes de água e esgoto 

S15Percentuai  

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAçOES 
Alterado de acordo corn o Projeto de Lei no. 057-2018 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
ESTADO DE sAc PAULO fa 	Fraça Dr. Made L{ns, n°, 150— Centro - JardinOpolis/SP - CEP 14.680-000 

Pone: 16 3690-2914 / 3690-2911 

TERRA DA MANGA 	 /N.jard(n0PO1is.sP.gov.br  orcamentojerdinopo(is.sp.gov ,br 

ANEXO II- PLANEJAMENTO 0RçAMENTARIO - PPA 

ALTERAAO 	 X 
JARDINOPOLIS 
PROGRAMA: 	 Saneamento Gera[ 
CODIGO DO PROGRAMA 	 N00020 
IJNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: 	 Secretaria Municipal do Obras e Serv. Püblicos 
CODIGo DA UNIDADE RESPONSAVEL 	 P14.03 

OBJETIVO: 	
Estudar, projetar, administrar, produzir, distribuir, controlar a manter Os services do 
abastecimerito do ague no municipio a da rode coletora de esgoto. 

A agua, sendo uma fonte do vida, tern seu use primordial para sobrevivência da 
JUSTIFICATIVA: 	 populaçâo, sendo utilizada tambem pare outras atividades; a canalizaçâo e manutençäo 

da redo do esgoto, evita a transmissão do doenças. 

Alteraçao do acordo corn o Projeto do Lei W. 055-2019 



a 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

I 	
ESTADO OF SÃO PAULO 

Praça Or. Mario Lins, n o. 150— Centro - Jardinopolis/SP - CEP 14.680-000 

Fone: 163690-2914/3690-2911 

TERRA DA HANGA 	 .jardinopoIis.sp.gov.br - orcamento©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO III - PLANEJAMENTO 0RçAMENTARIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AcOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNMENTAL 

x I 

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIQOS PLJBLICOS 

CODIGO DA UNIDADE No  14.03 

FuNcAo SANEAMENTO 

CODIGO DA FUNçAO No 17 
suBFuNçAo SANEAMENTO BASICO URBANO 

CODIGODASUBFUNQAO No 512 

PROGRAMA SANEAMENTO GERAL 

CODIGO DO PROGRAMA No 0020 

DE AGUA E ESGOTO 

CODIGO DA ATIVIDADE 
	

No 	2.028 I 
Mantel a Media do Nivel de 	 e Esaoto Sanitário (A+H / 

1,00 

99,28 	I 	9933 	I 	100% 

00 	1 	6.771.502,00 	 5.751.000,00 	I 	5.822.000,00 

DAS MODIFICACOES: 
Alteração de acordo corn o Projeto de Lei W. 055-2019 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO lm 	Prep Dr. MArio Lins, n o. 150— Centro - Jardinopolis/SP - CEP 14.680-000 

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 

TEflA akMANCA 	 .jardinopolis.sp.gov.br - orcaniento©jardinopolis.sp.gov.br  

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORcAMENTARIÔ-PPA UNIDADES EXECUTORAS E 
AçOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 

Acq x I 

UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS 
CODIGO DA UNIDADE No 14.03 

FuNçAo SANEAMENTO 
CODIGO DA FUNQAO No 17 

suBFuNçAo SANEAMENTO BASICO URBANO 
CODIGO IDA SUBFUNQAO No 512 

PROGRAMA SANEAMENTO GERAL 
CODIGO Do PROGRAMA No 0020 

DE AGUA E ESGOTO 

DO PROJETO 
	

No 	1.006 

97.00 	 I 	 Percentual 

00 	I 	96,00 	I 	97,00 	I 	 97 

90.000,00 	1 	93.000,00 	 97.000,00 	I 	101 
ATIVAS DAS MODIFICAQOES: 

Alteraçäo de acordo corn o Projeto de Lei no. 056-2018 


