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Jardinópolis, 12 de setembro de 2022. 
 

 
 
 
 

 
 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

 
 
 

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelências, 
o Projeto de Lei, que " DISPÕE SOBRE A INSTIUIÇÃO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE JARDINÓPOLIS/SP, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS ". 

 
De acordo com a lei Nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional 

dos Resíduos Sólido (art. 1º), a gestão dos resíduos sólidos deve acontecer de 
maneira integrada, tornando o poder público o responsável por encaminhar os 
resíduos sólidos para aterros sanitários e também a implementar a coleta seletiva 
dos materiais secos e recicláveis para os processos de reciclagem e, estabelecendo  
parcerias com organizações de núcleos solidários como as associações e 
cooperativas de reciclagem, juntamente com o incentivo e apoio financeiro a estas.  

 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos se harmoniza com diversas 

outras leis, compondo o arcabouço legal que influirá na postura da totalidade dos 
agentes envolvidos no ciclo de vida dos materiais presentes nas atividades 
econômicas. Está fortemente relacionada com a Lei Federal de Saneamento Básico, 
com a Lei de Consórcios Públicos e ainda com a Política Nacional de Meio Ambiente 
e de Educação Ambiental, entre outros documentos importantes. 

 
A Lei 12.305/2010 estabelece uma diferenciação entre resíduo 

sólido e rejeito, num claro estímulo ao reaproveitamento e reciclagem dos materiais, 
admitindo a disposição final apenas dos rejeitos. Com isso, faz uma distinção entre 
“destinação adequada”, que inclui diversas formas de aproveitamento dos resíduos, 
e “disposição final adequada”, pelo aterramento dos rejeitos. Assim, inclui entre os 
instrumentos da Política a coleta seletiva e o incentivo à criação e ao 
desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação dos catadores de 
materiais recicláveis. 

 
Para que a política de resíduos sólidos seja efetivada é preciso que 

os municípios implementem e apoiem ações de educação ambiental direcionadas à 
população, visando a adoção de novas práticas tipo separação dos resíduos e 
adoção de práticas baseadas no consumo sustentável. Também é preciso ampliar a 
capacidade/volume de reciclagem dos resíduos produzido. Nesse contexto, vale 
ressaltar a importância do trabalho desenvolvido pelos catadores que poderá em 
muito ser potencializado com o apoio governamental. A parceria entre os órgãos 
públicos municipais com associação ou cooperativa de catadores é de caráter 
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essencial para o desenvolvimento econômico da cadeia produtiva da reciclagem por 
parte dos catadores, sendo subsidiado por instrumentos legais. 

 
A propositura dispõe sobre a implantação do Programa Municipal de 

Coleta Seletiva de Jardinópolis, objetivando o desenvolvimento de projetos e ações 
relacionados à coleta, triagem e o beneficiamento dos materiais recicláveis, 
possibilitando a inclusão social dos trabalhadores da reciclagem através da geração 
de trabalho e renda, a melhoria da qualidade de vida da população e a 
conscientização ambiental. 

 
A destinação do resíduo sólido é um problema para todos os 

municípios brasileiros. A escassez de recursos para o investimento na coleta, no 
processamento e na disposição final dos resíduos sólidos constitui um dos aspectos 
que tornam essa questão um desafio para as administrações municipais. 

 
Uma cidade que possui o serviço de coleta seletiva operada em sua 

totalidade por catadores possui inúmeros benefícios, entre ele destacam-se três: 
ambiental, socioeconômico e melhor utilização dos recursos públicos. 

 
O benefício ambiental acontece pela diminuição da exploração de 

recursos naturais renováveis e não-renováveis, já que o processo de reciclagem 
permite que a indústria de transformação no seu processo produtivo utilize matéria 
prima oriunda da reciclagem. Com isso reduz-se a extração dos recursos naturais 
utilizados com matéria prima. Outro fator ambiental importante é o aumento da vida 
útil dos aterros sanitários, pois para sua construção utilizam-se áreas que após o 
término de sua operação não podem ser aproveitadas para outros fins, gerando um 
alto passivo ambiental. Com a implantação de um serviço de coleta seletiva 
acontece o aumento da conscientização ambiental da população influenciando suas 
atitudes em relação ao meio ambiente.  

 
A reciclagem é uma iniciativa concreta contra a exclusão social. A 

coleta seletiva tem sido uma opção para geração de novos postos de trabalho para a 
população em situação de vulnerabilidade social, considerando que a modalidade de 
coleta seletiva que apresenta o menor custo é a porta-a-porta operada por 
catadores, além de favorecer a população, que não precisa transportar os materiais 
a serem reciclados.  Em curto prazo, a reciclagem permite a aplicação dos recursos 
obtidos com a venda dos materiais em benefícios econômicos e melhorias de 
infraestrutura para organização dos catadores. 

 
A coleta seletiva e a reciclagem do resíduo sólido apresentam, 

normalmente, um custo mais elevado do que os métodos convencionais. De 
qualquer forma, é importante notar que o objetivo da coleta seletiva não é custar 
menos aos cofres públicos, mas reduzir o volume resíduos sólidos aterrados, 
gerando ganhos ambientais. É um investimento no meio ambiente e na qualidade de 
vida. Outra perspectiva oferece a visão que utilizar o recurso público para enterrar o 
resíduo sólido domiciliar (RDO) que poderia ser reciclado é a má utilização do 
mesmo. Reciclar o resíduo sólido permite que recursos utilizados para dispô-lo em 
aterros sanitários podem ser utilizados para remunerarem os catadores e estruturar 
o serviço. 
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Nesse sentido, há tempos a Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP 
tem planejado a implantação da coleta seletiva na cidade, passando por diversas 
experiências e estudos 

 
 
Posto isso fica evidente a necessidade de submetermos a presente 

propositura à alta consideração dos Nobres Edis, onde solicitamos a devida e 
necessária autorização desse Legislativo, pedindo que a mesma seja apreciada em 
regime de URGÊNCIA ESPECIAL e votada em SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na 
qual fica desde já, pelo presente, solicitada. 

 
 
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e 

demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, 
consideração e apreço. 

 
 
 
 
 
 

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
                                   Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sua Excelência o Senhor 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS  
Presidente da Câmara Municipal  
NESTA 
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PROJETO          DE        LEI   N.º 088/2022 

=De    12     DE    SETEMBRO    de     2022= 

 

“DISPÕE SOBRE A INSTIUIÇÃO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE 

JARDINÓPOLIS/SP, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI,  
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o projeto de 
Lei n.º 088/2022, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
Art. 1º.  Para efeito do disposto nesta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:  
 

I- Lixo Seco Reciclável: entende-se por resíduos sólidos recicláveis os resíduos secos 
provenientes de domicílios ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com 
características dos domiciliares ou a estes equiparados, tais como papel, papelão, 
plásticos, vidros e metais, pneus e outros materiais classificados como recicláveis. 

 

II- Pontos de Entrega Voluntária/Ecoponto para entrega de pequenos volumes: 
equipamentos públicos destinados ao recebimento de resíduos da construção civil e 
resíduos volumosos, que serão disponibilizados aos Grupos de Coleta Seletiva Solidária 
para a captação de lixo seco reciclável. 

 

III- Cooperativas ou Associações de Catadores de Materiais Recicláveis: grupos 
organizados reconhecidos pelos órgãos municipais competentes formadas 
exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis. 

 
Art. 2º. Fica instituído o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Jardinópolis/SP, que tem 

por objetivo a universalização do acesso ao serviço público de coleta seletiva de 
resíduo sólido reciclável em Jardinópolis, atendendo aos preceitos, objetivos e 
instrumentos da Lei Federal nº 12.305/2010, de 02 de agosto de 2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

§ 1º. Entende-se por coleta seletiva o processo de gerenciamento de resíduos e 
conscientização que permite a separação na origem, a triagem e a destinação 
adequada de resíduos reutilizáveis e recicláveis que possam gerar valorização e 
inclusão social por meio de parcerias com catadores e catadoras organizados em 
Associação e/ou Cooperativas locais. 

 

§ 2º. Para a universalização do acesso ao serviço os gestores do serviço público de coleta 
seletiva pautar-se-ão pela eficiência e sustentabilidade econômica das soluções 
aplicadas. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 

 
Art. 3º.  A atividade de coleta dos materiais recicláveis se dará por meio das seguintes 

formas: 
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I- Coleta porta a porta dos resíduos recicláveis provenientes dos domicílios, 
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, condomínios e instituições 
públicas; 

 

II- Coleta através dos postos de entrega voluntária (pev’s) e Ecopontos. 
 
Art. 4º.  Os Ecopontos - Pontos de Entregas de Pequenos Volumes de resíduos de 

construção civil, volumosos e recicláveis - serão pontos de apoio ao Programa 
Municipal de Coleta Seletiva de Jardinópolis, podendo ser gerenciados por 
Cooperativa ou Associações de catadores do município. 

 
Art. 5º.  Os PEV – Pontos de Entregas Voluntárias - e os Ecopontos poderão ter recipientes 

para acondicionamentos de resíduos prevendo o recolhimento de resíduos da 
logística reversa. 

 
Art. 6º.  Não será permitida a incineração de resíduos sólidos urbanos recicláveis e 

reaproveitáveis como forma de descarte de material. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 

 
Art. 7º.  Compete a Secretaria do Meio Ambiente (SEAMA) juntamente com Secretaria de 

Obras Púbicas e Serviços (SEOPS) a Gestão do Programa Municipal de Coleta 
Seletiva de Jardinópolis. 

 
Art. 8º.  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente irá promover programas de 

conscientização e educação ambiental com premissas da logística reversa, 
descarte correto, coleta seletiva. 

 
Art. 9º.  O planejamento do serviço público de coleta seletiva de lixo seco reciclável será 

desenvolvido visando a universalização de seu alcance, com a consideração, 
entre outros, dos seguintes aspectos:  

 

I- Necessário atendimento de todos os roteiros na área atendida pela coleta regular no 
município e de todos os Postos de Coleta Solidária estabelecidos;  

 

II- Setorização da coleta seletiva e definição de roteiros;  
 

III- Elaboração do plano de metas e indicadores de eficiência do serviço; 
 

IV- Aferição do cumprimento do plano de trabalho apresentado pela Cooperativa ou 
Associação. 

 
§ 1º. O planejamento do serviço definirá, em função do avanço geográfico da implantação 

da coleta seletiva solidária. 
 
§ 2º. Ainda compete ao Setor Municipal de Meio Ambiente: 
 

I- Coordenar e acompanhar de forma plena os serviços do Programa de coleta seletiva 
em Jardinópolis; 

 

II- Cadastrar e credenciar a Cooperativa dos catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis 
que integra os serviços do Programa de Coleta; 

 

III- Apoiar a organização em redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por 
Cooperativas/Associações/Entidades de catadores de materiais recicláveis; 

 

IV- Aprovar o Plano de Trabalho de coleta seletiva; 
 



 

 

 

 

 
 

TERRA DA MANGA  
Plei 088/2022- fls.7 

V- Fiscalizar a utilização dos recursos repassados; 
 

VI- Supervisionar a operação dos serviços do Programa de Coleta Seletiva em Jardinópolis 
e; 

 

VII- Dirimir dúvidas e gerir conflitos no âmbito dos serviços do Programa de Coleta Seletiva 
em Jardinópolis.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

 
Art. 10.  O Programa Municipal de Coleta Seletiva de Jardinópolis será realizado por meio 

de Termo de Colaboração, conforme previsto nos termos do artigo 2º da Lei 
Federal nº 13.019 de 2014. 

 
Art. 11.  O Termo de Colaboração estabelecidos com as Cooperativas ou Associações de 

Coleta Seletiva se dará de forma exclusiva, ou seja, será respeitando o prazo 
determinado no Termo de Colaboração, para a prestação do serviço público de 
coleta seletiva de resíduo sólido reciclável. Além disso poderão prever, entre 
outros, os seguintes aspectos: 

 

I- Medidas de apoio às Cooperativas, Associações e similares com vista ao 
desenvolvimento de atividade de abrangência municipal, o que poderá se dar através 
de repasse financeiro, da cedência de espaços, máquinas, matérias inservíveis, 
equipamentos, veículos, transportes dos resíduos até local de triagem e suporte técnico 
– administrativo até o limite de prazo estabelecido no Termo de Colaboração;  

 

II- O controle das atividades e metas a serem atingidas, visando evitar a geração de 
rejeitos, em obediência às metas traçadas no planejamento do serviço;  

 

III- A previsão do desenvolvimento, pelas entidades em colaboração com o Poder Público, 
de trabalhos de informação ambiental; 

 
Art. 12. O Programa Municipal de Coleta Seletiva de Jardinópolis será realizado por meio de 

Termo de Colaboração estabelecidos pela administração pública com Cooperativa 
ou Associação, devidamente habilitadas para a consecução de finalidades de 
interesse público, nos termos do artigo 2º, da Lei Federal 13.019/2014. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 13.  Os órgãos públicos da administração municipal deverão implantar, em cada uma 

de suas instalações, procedimentos de coleta seletiva dos resíduos de 
características domiciliares gerados em suas atividades.  

 

§ Único. Os resíduos segregados serão destinados exclusivamente às Cooperativas ou 
Associações de Coleta prestadoras do serviço de reciclagem de coleta seletiva e 
resíduos secos recicláveis. 

  
Art. 14.  Os realizadores e/ou organizadores de eventos abertos ao público ficam 

obrigados a proceder coleta seletiva dos resíduos sólidos secos recicláveis por 
ocasião da realização de eventos nos espaços públicos municipais, devendo 
destiná-los a Cooperativa ou Associação de Materiais Recicláveis de 
Jardinópolis. 
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Art. 15. O promotor do evento deverá, no caso em que seja necessária autorização para 
realização do evento, apresentar o plano de coleta dos resíduos gerados, 
especificando a forma de como se dará o recolhimento e a sua destinação final 

 

§ 1º. Para disposto nesta norma, consideram-se eventos abertos ao público: shows de 
qualquer natureza, espetáculos, festas e rodeios promovidos em locais ou espaços 
públicos e outros congêneres, ficando estes classificados como Grandes Geradores 
de Resíduos, em consonância com a Lei Federal 12.305/2010. 

 

§ 2º. Os realizadores e/ou organizadores de eventos abertos ao público só poderão destinar 
os resíduos sólidos secos para outras empresas mediante declaração emitida pela 
Cooperativa ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis regularmente 
inscrita na Prefeitura Municipal de Jardinópolis contendo a informação de que é 
incapaz de realizar a coleta desses resíduos. 

 

§ 3º. Nos casos de desobediência ao disposto no artigo 14 desta Lei, os infratores estarão 
sujeitos a multa de 500 UFESPs, devendo ser dobrada em caso de reincidência, 
valores que serão destinados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 
Art. 16.  O Poder Executivo regulamentará por Decreto a coleta seletiva com a indicação 

dos bairros, das vias públicas e dos locais da realização desse serviço, o tipo de 
material, frequência da coleta e questões operacionais. 

 
Art. 17.  As Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva não possuirão qualquer vínculo 

com o Poder Público. 
 
Art. 18.  O Executivo Municipal fica desobrigado de qualquer responsabilidade trabalhista ou 

civil, ainda que subsidiariamente, em relação aos catadores que irão atuar na coleta 
seletiva do município, especialmente em relação aos que participarão da coleta dos 
materiais recicláveis no veículo quando da disponibilização do mesmo pela 
municipalidade, bem como e aqueles que irão trabalhar na triagem e 
comercialização de tais materiais. 

 
Art. 19.   A adoção dos princípios fundamentais anunciados nesta lei, não elimina a 

possibilidade do desenvolvimento de ações específicas de instituições privadas, 
com objetivos diferenciados dos estabelecidos para o serviço de coleta seletiva e 
destinação de resíduos sólidos. 

 
Art. 20.  É dever dos munícipes proceder na separação do resíduo produzidos em suas 

residências ou estabelecimentos, de acordo com a orientação do Poder Público, 
tanto quanto aos tipos de materiais como em relação aos dias de coleta. 

 
Art. 21.  Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na atual peça orçamentária, Lei 

Municipal nº. 4793, de 18 /11/2021, crédito especial no valor de R$ 
48.000,00=(quarenta e oito mil reais), sob as seguintes codificações: 

 
02 – EXECUTIVO  

15 – SECRETARIA MUN. AGRICULT. ABAST. E MEIO AMBIENTE  

18.541.0026.2.075 – Coleta, Triagem e Destinação de Resíduos Sólidos  

3.3.50.39.00.91.7110 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica --------- R$      48.000,00 

TOTAL-------- R$      48.000,00 

 
§ 1º. O crédito de que trata o artigo anterior será coberto através dos recursos 

provenientes de parte do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior, retificado pelo cancelamento de restos a pagar, de que trata o 
inciso I do parágrafo 1º do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
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§ 2º.  Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº.  4765, de 15 de 

setembro de 2021 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº. 4747, 
de 07 de julho de 2021 e suas posteriores alterações. 

 
Art. 22.  Fica revogada a Lei Municipal n.º 4620/19, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A FAZER CONCESSÃO DE BENS DE USO ESPECIAL DAS 
DEPENDÊNCIAS FÍSICAS ESTRUTURAIS E DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES 
AO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL À COOPERATIVA DE TRABALHO DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS ATITUDE AMBIENTAL DE JARDINÓPOLIS E REGIÃO COOPM”. 

 

Art. 23.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.  

 
 
                   Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 12 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

    PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
             Prefeito Municipal 
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ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

PROGRAMA:

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº02.15

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

Unidade Índice Índice

de Medida Recente Futuro

unidade 0 1

quantidade de 

participantes 
400 800

eventos realizados 3 4

Tonelada 60 400

Número de 

empresas 

participantes

0 20

percentual 0 100

percentual 0 80

quantidade de 

atendimentos / 

acompanhamentos

150 800

percentual 10 100

eventos realizados 0 8

Unidade 0 4

ações/ano 16 72

INDICADORES 2022 2023 2024 2025

Elaboração do Plano de

Arborização Urbana
0 1 0 0

Conscientização ambiental e

animal através de palestras e

eventos (participantes)

(ODS. 12.8)

200 200 200 200

Evento Semana do Meio

Ambiente
1 1 1 1

Preservação do Meio Ambiente

Evento Semana do Meio Ambiente

Aumentar e incentivar as empresas a adotar

práticas sustentáveis (logística reversa) e a

integrar informações de sustentabilidade em

seu ciclo de relatórios (ODS 12.6)

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Reduzir a geração de resíduos por meio da

prevenção, redução, reciclagem e reuso,

através da manutenção de Parcerias (ODS

12.5)

Conscientização ambiental e animal através de

palestras e eventos (participantes) (ODS.

12.8)

Elaboração do Plano de Arborização Urbana

INDICADORES

METAS

Secretaria Municipal de Agricultura, Abast. E

Meio Ambiente

Necessidade de criar mecanismos para a manutenção do meio ambiente do município.

Implementar políticas para recuperação e preservação do meio ambiente, através de

ações e conscientização da população.

        ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Manter a frota municipal dentro dos padrões da

Escala Ringelmann (Fumaça Preta) para

reduzir a emissão de gases de efeito estufa

(ODS 13.2.2)

Destinação adequada de resíduos massa

verde (compostagem) 

Atenção a animais (cães, gatos e animais de

grande porte) errantes, comunitário,

vitimizados e também pertencentes a pessoas

de baixa renda, cadastrados no CADÚNICO

Identificação dos animais atendidos no centro

de Referência Aninal

Promover feiras de adoção

Realizar parcerias com cuidadores de animais

Combate a prática de queimadas através de

conscientização e fiscalização 
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TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro –  Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br –  orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

Reduzir a geração de

resíduos por meio da

prevenção, redução,

reciclagem e reuso, através

da manutenção de Parcerias

(ODS 12.5)

100 100 100 100

Aumentar e incentivar as

empresas a adotar práticas

sustentáveis (logística

reversa) e a integrar

informações de

sustentabilidade em seu ciclo

de relatórios (ODS 12.6)

5 5 5 5

Manter a frota municipal

dentro dos padrões da

Escala Ringelmann (Fumaça

Preta) para reduzir a

emissão de gases de efeito

estufa (ODS 13.2.2)

90 95 98 100

Destinação adequada de

resíduos massa verde

(compostagem) 

50 60 70 80

Atenção a animais (cães,

gatos e animais de grande

porte) errantes, comunitário,

vitimizados e também

pertencentes a pessoas de

baixa renda, cadastrados no

CADÚNICO

200 200 200 200

Identificação dos animais

atendidos no centro de

Referência Aninal

100 100 100 100

Promover feiras de adoção 2 2 2 2

Realizar parcerias com

cuidadores de animais
1 1 1 1

Combate a prática de

queimadas através de

conscientização e

fiscalização 

18 18 18 18

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei 069-2022

10.478.760,70
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TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911
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X

Nº 02.15

Nº 18

Nº 541

Nº 0026

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.075

2023

2023

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 592.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

2022

Produto: Resíduos coletados e reaproveitados

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL

2025 META PPA

UNIDADE DE MEDIDA

2024 2025

GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO

2022

133.000,00 139.000,00 145.000,00175.000,00

COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

AÇÕES

PROGRAMA

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 

Alterado pelo Projeto de Lei 069-2022

400

100100100100 400

META POR EXERCÍCIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA SEC. MUN. DE AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE

MUNICÍPIO DE  JARDINÓPOLIS

FUNÇÃO

ALTERAÇÃO

2024

toneladas

CÓDIGO DA UNIDADE
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TERRA DA MANGA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/

CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA:

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.15

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

Unidade Índice Índice

de Medida Recente Futuro

unidade -                              -                                          

quantidade de 

participantes 
100                         200                                      

eventos realizados 1                             1                                          

Tonelada 60                           100                                      

Número de empresas 

participantes
-                              5                                          

percentual -                              90                                        

percentual -                              50                                        

quantidade de 

atendimentos / 

acompanhamentos

150                         200                                      

percentual 10                           100                                      

eventos realizados -                              2                                          

Unidade -                              1                                          

ações/ano 16                           18                                        

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.274.760,70

Alterado pelo Projeto de Lei 069-2022

Conscientização ambiental e animal

através de palestras e eventos  

Evento Semana do Meio Ambiente

www.jardinopolis.sp.gov.br –  contabil@jardinopolis.sp.gov.br

Necessidade de criar mecanismos para a manutenção do meio ambiente do 

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

Elaboração do Plano de Arborização

Urbana

Preservação do Meio Ambiente

Abast. e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÓPOLIS

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Manter a frota municipal dentro dos

padrões da Escala Ringelmann (Fumaça

Preta) para reduzir a emissão de gases de

efeito estufa (ODS 13.2.2)

Destinação adequada de resíduos massa

verde (compostagem) 

Atenção a animais (cães, gatos e animais

de grande porte) errantes, comunitário,

vitimizados e também pertencentes a

pessoas de baixa renda, cadastrados no

CADÚNICO

Identificação dos animais atendidos no

centro de Referência Aninal

Promover feiras de adoção

Realizar parcerias com cuidadores de

animais

Combate a prática de queimadas através

de conscientização e fiscalização 

               METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

Secretaria Municipal de Agricultura

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro –  Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Implementar políticas para recuperação e preservação do meio ambiente,

através de ações e conscientização da população.

Reduzir a geração de resíduos por meio da

prevenção, redução, reciclagem e reuso,

através da manutenção de Parcerias (ODS

12.5)

Aumentar e incentivar as empresas a

adotar práticas sustentáveis (logística

reversa) e a integrar informações de

sustentabilidade em seu ciclo de relatórios

(ODS 12.6)

ESTADO DE SÃO PAULO
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X

EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE EXECUTORA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15

FUNÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0026

ATIVIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.075

COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

SEC. MUN. DE AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

R$ 175.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E

 AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

Produto: Resíduos coletados e reaproveitados

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

100

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

toneladas

Alterado pelo Projeto de Lei 069-2022

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br
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Boa tarde
 
Encaminho o Projeto de Lei nº 088-2022.
Por favor, acusar o recebimento deste email e anexo.
 
A�e
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