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DECRETO Nº 6.082, DE 06

Art. 2°-

Este Decreto entrará em vigor

na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em

e execução do Festival Municipal de Música

Cultura elaborar um relatório de avaliação do

Gospel, definindo a cada ano as regras, pra-

evento, apontando os resultados alcançados,

zos, local e datas para sua realização, incluin-

dentre outros no que se refere ao número de

do a elaboração de um regulamento para o

inscrições e apresentações, público presente,

evento.

grau de aceitação do público ao Festival Muni-

contrário.

cipal de Música Gospel e demais pertinentes
Parágrafo Único. O Poder Executivo disponi-

ao evento.

Prefeitura Municipal de Assis, em 06 de

bilizará no site da Prefeitura Municipal toda

Janeiro de 2.012.

a programação do Festival, providenciando

Art. 6º-

ainda ampla divulgação do evento, com pelo

a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias,

menos 90 (noventa) dias de antecedência da

contados a partir de sua publicação.

DEJANEIRO DE 2.012.
			

O Poder Executivo regulamentará

Dispõe sobre nomeação da Comissão

ÉZIO SPERA

data de seu início, facultando fazê-lo pelas

Organizadora do Concurso Público nº.

Prefeito Municipal

mídias escrita, radiofônica e demais veículos

Art. 7º-

de comunicação.

plantação desta Lei correrão por conta de

01/2012, para provimento de cargos do
Quadro de Pessoal de Carreira.

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e

As despesas decorrentes da im-

dotações orçamentárias próprias, suplemenArt. 3º-

O Festival Municipal de Música

tadas se necessário.

Administração

Gospel terá duração de pelo menos 02 (dois)

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de

Publicado no Departamento de Admi-

dias, em datas que coincidam com sábado e

Art. 8º-

Assis, no uso de suas atribuições legais

nistração, em 06 de Janeiro de 2.012

um domingo contíguos.

de sua publicação.

e considerando a necessidade da reali-

Esta publicação prevalece sobre a do dia

zação do Concurso Público nº. 01/2012,

06.01.2012.

Art. 4º-

Art. 9º-

Revogam-se as disposições em

contrário.

sense de Cultura, o Festival poderá obedecer

Médicos para atuar no Programa Estratégia Saúde da Família,

Sem prejuízo das demais regras a

serem instituídas pela FAC – Fundação Assi-

para provimento de 2 (dois) cargos de

Esta Lei entrará em vigor na data

LEI Nº 5.578, DE 06 DE OUTUBRO DE 2.011.

ao seguinte:

Projeto de Lei nº 086/2.011 – Autoria: Verea-

I-

dora Ana Santa Ferreira Alves

nas pessoas residentes no Município de As-

Prefeitura Municipal de Assis, em 06 de Outubro de 2.011.

D E C R E T A:

sis; e,

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Organizadora para realização do Concurso

Dispõe sobre a criação do “Festival Municipal

Público nº. 01/2012, para provimento dos

de Música Gospel” no Município de Assis.

II-

o Festival deverá ser aberto ao pú-

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Amauri Pinheiro de Góes

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Cada participante poderá se ins-

crever representando sua Igreja ou entidade

inscrições por denominação religiosa.

Membros:

Art. 1º-

Ana Paula Mânfio Herzog

a criar o “Festival Municipal de Música Gos-

Lei nº 5.578, de 06 de Outubro de 2.011

Ângela Maria Machado Major Noronha

pel de Assis”, com o objetivo de organizar

......................................................................

Cristiani Silvério Andrade Bussinatti

anualmente um evento popular, voltado para

......................................................................

Helena dos Santos Granjeia Munhoz

a divulgação e promoção do estilo musical

..................................................

José Roberto Brasil Machado

Gospel, contando com ampla participação de

Luzia Moreira da Silva Souza

todos os segmentos religiosos de nosso muni-

§ 2º-

Maria Aparecida Silva Leopoldo

cípio.

deverá identificar a canção que será apresen-

No ato da inscrição, o participante

tada durante o Festival.

Patrícia Menossi Cardoso Spera

Publicada no Departamento de Administração, em 06 de Outubro de 2.011.

religiosa, apresentando CPF, RG e comprovante de endereço, não existindo limite de

Fica o Poder Executivo autorizado

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

§ 1ºPresidente:

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

blico, sem a cobrança de qualquer valor.

cargos mencionados no preâmbulo, assim composta:

poderão participar do Festival ape-

Paulo Roberto Figueiredo

Art. 2º-

A Prefeitura Municipal, por meio da

Silvia Maria do Nascimento

FAC – Fundação Assisense de Cultura, será

Art. 5º-

Tânia Maria Patrício

responsável pela organização, divulgação

fica facultado a FAC – Fundação Assisense de
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
PROJETO MINA D’ÁGUA

O Município de Assis, por intermédio da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
comunica a abertura das inscrições para
participação no programa municipal de pagamento por serviços ambientais, no âmbito do Projeto Mina d’Água, instituído pelo
Estado de São Paulo, por meio da Resolução SMA-123 de 24/12/2010 (disponível no
site www.ambiente.sp.gov.br), ao abrigo do
Decreto estadual nº 55.947, de 24 de junho
de 2010, que regulamentou a Lei estadual
nº 13.798, de 9 de novembro de 2009.
1.
INTRODUÇÃO
O programa municipal de pagamento por
serviços ambientais será realizado em
parceria com o Estado de São Paulo, por
intermédio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN) da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de
São Paulo (SMA), órgão responsável pelo
Projeto Mina d’Água – Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais na modalidade Proteção de Nascentes, disciplinado
pela Resolução SMA-123/2010 (disponível
no site www.ambiente.sp.gov.br).
O Projeto Mina D’Água prevê a possibilidade de retorno financeiro aos proprietários
rurais que, comprovadamente, adotarem
práticas para a proteção e recuperação de
nascentes, em áreas de mananciais de uso
público abrangidas pelo Projeto. As ações
para a proteção das nascentes que poderão ser contempladas são:
a)
Execução de medidas e ações
com o objetivo de manter a área livre de
fatores de degradação tais como presença
de animais, fogo, focos de erosão entre outros;
b)
Execução de ações que favoreçam a regeneração natural da vegetação,
tais como eliminação de espécies competidoras, implantação de técnicas de nucleação, entre outras;
c)
Plantio de mudas de espécies
nativas de ocorrência regional;
d)
Monitoramento e a vigilância
das áreas de proteção e das nascentes
de água, que alimentem os mananciais de
captação.
Os recursos para o pagamento dos provedores de serviços ambientais são provenientes do FECOP, conforme contrato
de liberação de crédito não reembolsável
a ser firmado entre o Município e o Banco
do Brasil com a interveniência do Estado
de São Paulo, por intermédio da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente.
2.
ÁREA ABRANGIDA PELO
PROJETO
O
projeto
será
executado
na(s)
Microbacia(s) do Cervo, até ao ducto de
captação de água da SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo e do Matão-Pavão, contemplan-

do-se até 150 nascentes, sendo, no máximo, quatro nascentes por proprietário.
3.
PAÇÃO

REQUISITOS PARA A PARTICI-

Os provedores de serviços ambientais
serão selecionados dentre os produtores
rurais regular e previamente inscritos, nos
termos deste edital.
Os requisitos para a participação no projeto são:
a)
Ser proprietário ou ter a posse
mansa e pacífica de imóvel situado na área
indicada no item 2 deste edital;
b)
Não apresentar pendências no
Cadastro de Inadimplentes do Estado de
São Paulo – CADIN nem estar inscrito no
site de Sanções Administrativas do Estado;
c)
Demonstrar a adequação da
propriedade em relação à legislação ambiental ou comprometer-se com a sua adequação, mediante assinatura de Termo de
Compromisso firmado com o Estado, por
meio da CBRN da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente.
4.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1 Priorização de participantes:
Caso haja mais inscritos do que a meta
prevista para o projeto, a escolha dos participantes se dará pelo critério de preferência para agricultores familiares (segundo
Lei Federal 11.326 de 24/7/2006).
4.2 Priorizações de nascentes:
Caso existam mais de 150 nascentes na
área definida no item 2, serão aplicados os
seguintes critérios para definir aquelas que
efetivamente participarão do projeto:
a)
Nascentes permanentes, preservadas com cobertura vegetal nativa
do tipo Cerrado e protegidas nos termos
da Lei n. 4.771 de 15/09/65 e alterações
conseqüentes, em áreas rurais cuja posse
seja detida por agricultores familiares (segundo Lei Federal 11.326 de 24/7/2006)
b)
Nascentes permanentes, preservadas com cobertura vegetal nativa do
tipo Cerrado, em áreas rurais cuja posse
seja detida por agricultores familiares (segundo Lei Federal 11.326 de 24/7/2006)
5.
INSCRIÇÕES E PROCESSO
DE SELEÇÃO DE PARTICIPANTES
As inscrições deverão ser efetivadas
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
ou Secretaria Municipal da Agricultura,
localizado/a na Rod. Benedito Pires Km
1, ou na Av Armando Sales de Oliveira n.º
1111, respectivamente, no período de 3 a
17 de Fevereiro, de segunda à sexta-feira,
das 14:00 às 17:00, por meio do preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO, a partir
da data de publicação deste edital, observando o calendário de atividades aqui publicado.
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Caso haja mais interessados do que a
meta do projeto, para a pré-seleção, serão
aplicados os critérios definidos no item 4.1
e, no caso de empate, serão aplicados os
critérios de priorização de nascentes definido no item 4.2, consideradas as nascentes existentes nos imóveis respectivos.

do CADIN e ao site de Sanções Administrativas.
3(c): apresentar declaração de adequação
ambiental emitida pelo Centro Técnico
Regional da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente

A relação dos proprietários/posseiros pré-selecionados, com indicação dos imóveis
respectivos, será divulgada pelo Município, por meio de despacho conjunto Secretaria Municipal de Maio Ambiente e da
Secretaria Municipal de Agricultura, em 27
Fevereiro de 2012, por meio de Edital publicado em pelo menos três órgãos de imprensa escrita local e publicado no Diário
Oficial do Município ma primeira data de
publicação daquele órgão, conseqüente a
27 de Fevereiro de 2012.
O Município agendará visita aos imóveis
pré-selecionados para a avaliação da(s)
nascente(s) e elaboração de projeto técnico que definirá as ações a serem realizadas, prazos, valores a serem pagos e
demais condições, que deverão constar
expressamente dos contratos referidos no
item 6.

A relação dos proprietários/posseiros selecionados, com indicação dos respectivos
imóveis, será divulgada pelo Município em
5 de Março de 2012 por despacho conjunto Secretaria Municipal de Maio Ambiente
e da Secretaria Municipal de Agricultura,
por meio de Edital publicado em pelo menos três órgãos de imprensa escrita local
e publicado no Diário Oficial do Município
ma primeira data de publicação daquele
órgão, conseqüente a 5 de Março de 2012.

Os proprietários/possuidores selecionados serão convidados a confirmar seu interesse em participar do projeto, considerando as condições definidas pelo Município.
Na oportunidade da confirmação, os proprietários/posseiros pré-selecionados deverão demonstrar o cumprimento dos requisitos indicados no item 3, como segue:
3(a): apresentar escritura e certidão do
cartório de imóveis ou documentos que
comprovem a posse.
3(b): a verificação será feita pela Prefeitura
por meio de consulta ao sistema eletrônico

8.

6.
CONTRATAÇÃO
Confirmado o interesse, os provedores
selecionados celebrarão contrato com o
Município, no qual serão expressamente definidas as nascentes abrangidas, as
ações a serem executados, os valores a
serem pagos e as demais condições a serem cumpridas pelo produtor para fazer jus
à remuneração.
Os valores dos pagamentos por serviços
ambientais serão definidos com base na
fórmula de cálculo estabelecida na Resolução SMA 123/2010, reproduzida no Anexo
II deste edital.
7.

PAGAMENTOS

A efetivação dos pagamentos pela Prefeitura será condicionada à comprovação do
cumprimento, pelo provedor, das cláusulas
e condições previstas no contrato, bem
como à manutenção do atendimento dos
requisitos indicados no item 3.

CALENDÁRIO

Atividade
Divulgação Pública de Edital

Datas

Coletiva de imprensa
Inscrições
Divulgação dos proprietários/posseiros pré-selecionados
Visitas de verificação
ço
Relação dos proprietários/posseiros selecionados,
com indicação dos respectivos imóveis
Elaboração de Projetos Técnicos
Aceitação dos projetos técnicos e demonstração do
cumprimento dos requisitos
Contratações
9.

A partir de 3 de Fevereiro
6 de Fevereiro de 2012
3 a 17 de Fevereiro de 2012
27 de Fevereiro de 2012
30 de Fevereiro a 2 de Marde 2012
5 de Março de 2012
Até 16 de Março de 2012
Até 23 de Março de 2012
28 de Março de 2012

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais podem ser obtidas junto à Prefeitura/Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e da Secretaria Municipal da Agricultura, por meio do telefone (18)3324
3355, ou (18) 33216104 ou pelo email: assisminadagua@gmail.com, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 16:00.
Assis, 01 de fevereiro de 2012.
ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal de Assis

