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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS
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LEI N° 2299, DE 23 DE AGOSTO DE 2018.

"Autoriza
a implantação
do projeto
"Compostar
é Bem-Estar",
visando
a
composteira
doméstica para redução de
residuos
dispostos
no
Aterro
Sanitário."

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 "Composta r é Bem-Estar" que
integra
o presente,
por meio de adesão,
que tem por objetivo
a
contribuição
de
municipes
para
efetuar
a
composteira
caseira
de
alimentos.
Art. 2° A adesão será 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
Centro de Educação Ambiental.
Art. 3° As despesas constantes do presente projeto serão arcadas pela
dotação 3.3.90.30.99 - Material de Consumo.
Art. 4° As despesas decorrentes com a execução da presente
correrão por conta de dotações próprias do orçamento, suplementadas
necessário.
Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLlS, em 23 de agosto de 2018.

Lei
se

revogadas

CELlO ~VEIRA
Prefeito Municlj5âÍ
Registrada e publicada no Serviço de Expediente e Patrimõnio
Municipal de Administração, em 23 de agosto de 2018.

MARIA DE~RA
Secretária Municipal

AVENIDA l\IARGINAL

da Secretaria

CASTRO RAHAL
de Administração

MARIA CHICA, 1400 - TEL: (18) 3654-2500 - CEI': 16.300-005 -I'ENÁPOLIS-SI'

Anexo 1
MODELO DA FICHA DE ADESÃO

COMPOSTAR

É BEM-ESTAR

FICHA DE ADESÃO

Ao inscrever-me no projeto Compostar é bem-estar comprometo-me a:
- Ter um espaço adequado para instalar uma composteira;
- Frequentar uma capacitação em compostagem caseira
- Permitir visitas de acompanhamento
acompanhamento

pela equipe do CEA em meu imóvel para

do processo de compostagem

NOME COMPLETO:

_

ENDEREÇO:

_

BAIRRO:

PONTO DE REFER~NCIA:

TELEFONE:

_

E-MAIL:

_

DATA DE NASCIMENTO:
ESTE IMÓVEL É:

QUANTAS PESSOAS
DO IMÓVEL?
TEM EXPERIÊNCIA

_

o

RESIDÊNCIA

o

O

COMÉRCIO/INDUSTRIA

O ÓRGÂO

O

OUTRO:

ESTÃO ENVOLVIDAS

COM COMPOSTAGEM

JÁ TEM COMPOSTEIRA

Comprometo-me
Penápolis.

NA GERAÇÃO
_
ORGÂNICA?

DO PROJETO?

de

Assinatura

DE RESIDUOS

ORGÃNICOS

o

SIM

o

NÃO

O

SIM

O

NÂO
_

a cumprir com as condições acima referidas
de

PUBLICO

_

EM SEU IMÓVEL?

COMO TEVE CONHECIMENTO

ESCOLA

_

Anexo 2
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

É BEM-ESTAR

COMPOSTAR

TERMO DE COMPROMISSO

Implantação de compostagem caseira em
conformidade com o projeto Comp~star é
bem-estar visando a redução de resíduos
domésticos destinado ao Aterro Sanitário do
município de Penápolis e contribuindo com o
meio ambiente.

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO,
a com postagem de residuos

orgânicos,

celebram o compromisso e responsabilidade

sendo firmado que o voluntário

para realizar

abaixo identificado:

NOME COMPLETO

ENDEREÇO

I

CPF

TELEFONE

TIPO DE IMÓVEL (se residência. escola, comércio, órgão pública ou outro):

TAMANHO

DA COMPOSTEIRA:

Será responsável

Cláusula

pelas seguintes

Primeira:

dáu$ulas

e condições:

O voluntário será responsável pela com postagem do residuo orgânico e destinação

final do adubo gerado, lendo o compromisso de fazer a destinação final adequada, não podendo
comercializar o composto. Deverão ser adotadas medidas para o uso correto e zelo da composteira.
Cláusula
destinados

Segunda:

O voluntário

na coleta

adotará

de lixo domiciliar

medidas
a fim

para reduzir o volume

de contribuir

com

o meio

de resíduos
ambiente

domésticos

por meio

da

com postagem de resíduos orgânicos.
Cláusula

Terceira:

O voluntário se compromete

a participar de uma capacitação

sobre manuseio da

composteira a fim de utilizá-Ia adequadamente.
Cláusula Quarta: O voluntário permitirá que sejam feitas visitas em seu imóvel, pela equipe do Centro
de Educação Ambiental do DAEP. a fim de acompanhar o processo de compostagem. A equipe do CEA
Doderá monitorar neriodicamente o nrocesso de comnosta~em e fará reaistros da visita por meio de
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relatêrios e fotografias

do processo. A equipe do CEA agendará

as visitas previamente

em datas e

orários de comum acordo entre as partes.
Cláusula

Quinta:

O voluntário

preencherá

um formulário

de acompanhamento

a fim de registrar as

corrências no processo de com postagem.
Cláusula

Sexta:

O presente Termo de Compromisso

omposteira e da assinatura

pelo representante

entrará em vigor a partir da data da entrega da

legal, o qual iniciará o projeto e terá prazo de um ano

ara realização do processo de com postagem devendo manter o processo de com postagem de acordo
m as indicações técnicas fornecidas na capacitação.
láusula

Sétima:

O presente

Termo

de Compromisso

uma das partes

interessadas

poderá

prorrogado

oIicitaçào

de qualquer

elevantes

para a cessão unilateral do presente Termo de Compromisso,

por motivos

oluntário

a fim de que seja devolvida

ou cancelado

pertinentes.

mediante

Caso haja motivos

deverá ser comunicado

a com poste ira, a qual deve estar

em perfeito

estado

ao
de

nservação.

Penápolis, xxxx de xxxx de 20__

.

Nome do voluntário
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Anexo 3
MODELO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
COMPOSTAR
FORMULÁRIO

~ BEM-ESTAR

.~-_._
.. -

~

DE ACOMPANHAMENTO

NOME COMPLETO:
ENDEREÇO:
OCORR

DATA

.

Anotar

no campo

de liquidas.

NelA

~Or;or1"'ênc;a~as aç6es

movimentaçlto

do composto,

efetuadas

reti,..da

como

por

eXGmplo:

do composto

cclocaç.êo

9 outras

ações

de alimentos,
relatIva

retirada

ao processo

de

compostagem.
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