PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
Administração

2017/2020

LEI N° 2301, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.
"Autoriza a implantação
do projeto, por
adesão,
"Varrição
Compartilhada",
na área urbana de Penápolis,"
O PREFEITO MUNICIPAL DE PENÁPOLlS
faço saber que a Câmara Municipal de Penápolis decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica autorizado o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis
DAEP, a implantar o Projeto "Varrição Compartilhada"
que
integra o presente, a ser feito por meio de adesão dos municipes,
. visando a melhoria na varrição da área urbana.
Ar!. 2° A adesão deverá ser feita no Departamento Autônomo de Água e
Esgoto de Penápolis - DAEP. que manterá o cadastro dos municipes e
realizará o monitoramento
do projeto, por meio de equipe técnica e
acompanhamento do Serviço de Residuos Sólidos.
Art. 3° Os moradores deverão assinar um "Termo de Compromisso" para
que receba materiais como saco de lixo e vassouras para contribuir com a
limpeza urbana do municipio.
.
Art. 4° O Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis - DAEP
acompanhará a limpeza por meio do monitoramento dos serviços, visando a
continuidade do fornecimento dos materiais.
Art. 5° Fica autorizado o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis
DAEP a arcar com os custos decorrentes' dos materiais
distribuídos do Projeto "Varrição Compartilhada".
Art. 6° As despesas constantes do presente projeto serão arcadas pela
dotação 3.3.90.30.99 - Material de Consumo.
Art. 7° As despesas decorrentes com a execução da presente
correrão por conta de dotaçôes próprias do orçamento, suplementadas
necessário.

Lei
se

Art. 8° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposiçôes em contrário.
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Anexo 1
MODELO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO
PROJETO VARRIÇÃO COMPARTILHADA
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO
Pelo presente termo, celebram o compromisso e responsabilidade para contribuir com a limpeza urbana
do município de PenápoHs, sendo firmado que o cidadão abaixo identificado:
NOME COMPLETO

ENDEREÇO

PONTO DE REFERENCIA:

BAIRRO

TELEFONE

RG

CPF

TIFO DE IMOVEL (se residência, escola, comércio, órgao público ou outro):

Será responsável pelas seguintes cláusulas e condições:
Cláusula

Primeira:

O cidadão contribuirá com a limpeza urbana, tendo o compromisso de utilizar os

materiais doados (sacas de lixo e vassour6es, se aplicável) somente para este fim, devendo adotar
medidas para o zelo dos materiais doados.
Cláusula

Segunda:

O cidadão adotará medidas para o acondicionamento

correto dos resíduos da

varrição, colocando-os defronte à sua residência nos dias de ocorrência da coleta de lixo domiciliar.
Clãusula

Terceira:

O cidadão se compromete a participar de encontros periódicos realizados pelo

DAEP a fim de dar seu depoimento
participantes.

sobre sua participação

e trocar experiências

com outros

Cláusula Quarta: O cidadão dará todas as informações necessárias para os servidores do DAEP a fim
de acompanhamento

e controle do projeto. A equipe do DAEP fará acompanhamento do projeto por

meio de visitas.
Cláusula

Quinta:

O presente Termo de Adesão e Compromisso entrará em vigor a partir da data da

assinatura pelo cidadão.
Cláusula

Sétima:

O presente Termo de Adesao e Compromisso poderá prorrogado ou cancelado

mediante solicitação de qualquer uma das partes interessadas por motivos pertinentes. Caso haja
motivos relevantes para a cessão unilateral do presente termo, deverá ser comunicado ao participante.

Penápolis, xxxx de xxxx de 20_

Nome do voluntário
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Anexo 2
MODELO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
PROJETO VARRIÇAO COMPARTilHADA
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO

OBSERVACÃO

LOCAIS VISITADOS

DATA
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Anotar no campo .Observação" as ações efetuadas no acompanhamento

Penápolis.
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Anexo 3
MODELO DE CONTROLE DE ENTREGA DE MATERIAIS

PROJETO VARRIÇÃO COMPARTILHADA
CONTROLE DE ENTREGA DE MATERIAIS

NOME COMPLETO:

_

END~REÇO:---------------------BAIRRO:

PONTO DE REFER~NCIA:.

_

TELEFONE:

_

DATA:

_

QUANTIDADE:
SACOS DE LIXO 50 L :

UNIDADE(S)

VASSOURÃO:

UNIDADE(S)

Declaro que recebi os materiais acima descrito e comprometo-me a utilizá-los' para fins
específicos de contribuir com a limpeza urbana no município de Penápolis.
Penápolis,
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