
Praça SanfAna, 201, ROSEIRA/SP, CEP 12580-017 
Telefone: (12) 3646-9900 - CNPJ n° 45.212.008/0001-50 

gabinete@roseira.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Roseira

PROJETO DE LEI N° 08, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao 

PP A 2022/2025, LDO para 2023, abertura de crédito 

adicional especial de RS 13.003,75 ao orçamento de 

2023 e dá outras providências.

FERNANDO AUGUSTO SIQUEIRA, Prefeito Municipal de 

Roseira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal aprova e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei:

A rt. I o Ficam alterados aos anexos II e III relativo às metas financeiras dos programas 

governamentais do PPA - Plano Plurianual para o exercício 2022 Lei Municipal n° 1.690 de 

29 de novembro de 2021, e aos anexos V e VI da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício de 2023, Lei Municipal n° 1.734 de 11 de julho de 2022, o seguinte programa 

governamental, e ações incluídas e alteradas por esta Lei:

Programa: 0012 -  PROMOÇÃO SOCIAL
Ação de Governo Valor RS
Alterar 
( + )

1.041 -  Projeto Estadual Cozinhalimento 13.003,75

Art. 2o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento programa do 

exercício de 2023, Lei n° 1.750, de 20 de dezembro de 2022, CRÉDITO ADICIONAL 

ESPECIAL, nos termos do inciso II do art. 41 da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de RS 

13.003,75 para criação das seguintes dotações orçamentárias:

( +  ) C R É D IT O S  A D IC IO N A IS

... . F icha  E lem en to  de D esp esa  F .R /C .A V a lo r  em  R $
O rgão: 02 -  P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D E  R O S E IR A
- U O 02.06  -  D E P A R T A M E N T O  D E  A S S IS T Ê N C IA  S O C IA L

- U E: 02 .06 .01  -  F U N D O  M U N IC IP A L  D E  A S S IS T Ê N C IA  S O C IA L
F .P .: 08 .244 .0012 .1041  — C ozin h a lim en to

_ XXX 4.4.90.52.00 -  Equipamentos e Material Permanente 92/100.0035 13.003,75
_ T O T A L  D O S C R É D IT O S  A D IC IO N A IS 13.003,75
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Art. 3o Para cobertura dos créditos adicionais abertos pelo artigo 2o, serão utilizados recursos 

provenientes de parte do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no balanço patrimonial do 

exercício de 2022, no valor de R$ 13.003,75, nos termos do inciso I do parágrafo Io do art. 

43 da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 4o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Roseira, 06 de fevereiro de 2023.
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JUSTIFICATIVA

Apresentamos o presente Projeto de Lei n° 8/2023 a Vossa Excelência, 
para análise e aprovação desta Egrégia Casa de Leis que contempla a abertura de crédito 
adicional especial no valor de R$ 13.003,75, para conclusão da implantação do Projeto 
Cozinhalimento.

A reabertura do referido crédito (Lei n° 1.711, DE 09/03/2022) é 
necessária para aquisição dos equipamentos faltantes e consequente início das atividades do 
projeto.

O projeto contempla, a inclusão de ação governamental no orçamento 
vigente, para execução do Projeto Estadual Cozinhalimento, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, tendo por objeto promover a instalação de cozinha- 
piloto experimentais no Município de Roseira, pactuado através do Termo de Convénio 
Processo n° SAA-PRC-2021/14177.

Convictos de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão 
de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar sua 
valiosa colaboração no seu encaminhamento.

Roseira, 06 de fevereiro de 2023.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
4  Í  r U  COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, 254 - CEP 01037-912 - CENTRO - São Paulo -  SP

PROCESSO N° SAA-PRC-2021/14177

c) observar o disposto na Lei Federai n* 8,666, de 21 de junho de 1993, e na Lei Estadual 6,544, 

de 22 de novembro de 1989, s respactívss alterações posteriores, quanto ás eventuais contratações 

decorrentes deste convénio;

d) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciárfos, ficais e quaisquer outros, 

resultantes de execução do objeto convenlaflo, isentando a SECRETARIA de qualquer 

responsabilidade quanto aos mesmos;

e) fixar e conservar, em local visível, placa de identificação do Projeto Estadual 

COZ1NHALIMENTO, fornecida pela SECRETARIA,

f) elaborar e enviar à SECRETARIA, mensaimente, relatório comendo dados acerca da 

execução do objeto e da avaliação de seus resultados, conforme modelo definido pela SECRETARIA;

g) submeter à aprovação da SECRETARIA quaisquer propostas de alterações ao presente 

ajuste;

h> permitir e facilitar á SECRETARIA o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto 

do convénio, inclusive colocando à sua disposição a documentação referente ã aplicação dos recursos;

i) apresentar prestação de contas, na forma da Lei 8.666/93;

j) recolher ao Erário Estadual, quando da Prestação de Contas, os eventuais saídos dos recursos 

repassados e não utilizados para o fim conveniado, inclusive os provenientes das aplicações 

financeiras realizadas, atualizados monetariamente pelos índices da caderneta de poupança a partir 

da data tie repasse;

I) prestar contas das aplicações decorrentes deste convénio, junto ao Tribunal de Contas do 

Estado, conforme as instruções específicas dele emanadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor

O valor total do presente convénio é de RS R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na seguinte 

conformidade' R$ RS 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondentes ao valor da aqu,slção da 

cozinha piloto experimenta! modelo 2. que ocorrerão à conta fia U.O. 13001, U.G.O. 130010, U.G.c. 

130175, Programa de Trabalho: 20.306.1316,4733.0000, Natureza de Despesa: 444052, do exercício 

vigente

CLÁUSULA QUARTA - Das alterações

As disposições do Plano de Trabalho e do cronograma físico-financeírc poderão ser alteradas mediante 

fundamentada justificação e lavratura de termo de aditamento autorizado pelo Secretário de Agricultura 

e Abastecimento, observada a legislação pertinente.

CLÁUSULA QUINTA - Da Denúncia e da Rescisão

Processo N» SAA-PRC-2021/14177 

Prefeitura Municipal defcfa) Roseira
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O presente convénio poderá, a qualquer tempo, ser denunciado por qualquer dos participes mediante 

notificação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias; e será rescindido por infração legal -ou 

descumpnmento das obrigações assumidas.

§1? - O Secretário de Agricultura e Abastecimento e o(a) Prefeito(a) do MUNICÍPIO de Roseira sáo as 

autoridades competentes para denunciar ou rescindir este ajuste.

§2° - Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nesta cláusula, cada partícipe responderá 

peias obrigações assumidas até a data do rompimento ou extinção do acordo.

§3° - Guando da denúncia ou conclusão do convénio, os saldos financeiros remanescentes deverão 

ser devolvidos peio MUNICÍPIO. Em caso de rescisão do ajuste, o MUNICÍPIO deverá devolver a 

totalidade dos recursos transferidos pela SECRETARIA, quando for o caso,

§4° - Em todos os casos mencionados no 3° desta cláusula, os valores serão atualizados, a partir da 

data do repasse dos recursos, por meio da aplicação dos índices da remuneração das cadernetas de 

poupança, ou outro que. eveníuaimehie, venha a ser instituído peia autoridade competente, até a data 

de sua restituição.

§5° - Os recursos provenientes do resultado das aplicações financeiras, quando não utilizados pelo 

MUNÍGIPIO, serão devolvidos à SECRETARIA.

§6° - A devolução tratada nos parágrafos anteriores será feito ao Estado por meio de recolhimento dos 

valores à conta bancária indicada pela SECRETARIA, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 

evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, a ser 

providenciada pela autoridade competente da SECRETARIA, nos termos do que dispõe o artigo 116, 

6 ', da Lei Federa! n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Pactuam, ainda, os partícipes, as seguintes condições;

I -  todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 

endereços dos participes, mediante protocolo, enviadas por 'íac símile’  ou qualquer outro meio de 

comunicação, devidamente comprovada por recibo;

II -  a SECRETARIA não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a serem 

transferidos.

O prazo de vigência deste convénio é até 30 de dezembro de 2023, admitindo-se prorrogação peio 

prazo máximo de 5 (cinco) anos, mediante justificação e termo de adiantamento.

CLÁUSULA SEXTA - Das Condições Gerais

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Vigência

Processo N~ SAA-PRC-2021/14177 

Prefeitura Municipal de (da) Roseira
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CLÁUSULA OITAVA - Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado para dirimir quaisquer questões resultantes da 

execução deste convénio, que não puderem ser resolvidas admínísíraíivamente.

CLÁUSULA NONA -  SUSPENSIVA - Do requisito para o Repasse de Recursos

O repasse iniciai do recurso para o Município fica condicionado á apresentação da documentação a 

que se referem os artigos 4o e 7o do Decreto n® 66.173, de 28 de outubro de 2021.

E, por estarem de acordo, firmam o presente Termo de Convénio em 2 (duas) vias de iguai tecr, na 

presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

São Paulo, I T  de dezembro de 2021

, ÍTAMAR FRANCISCO MACHADO BORGES 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FERNANDO AUGUSTO SIQUEIRA 

PREFEITO(A) MUNICIPAL

TesteniunhasÀ\  ' v '

Nome:

R.G.;

CPF.:
Leíso T. íylaisuda
. -C oorde n a d or

COOEAPr o

. 4_ _ _  •"

Nomtu>áSíed oMarcelto'-
___"  1  -40.574p  a

Processa Aé° $AA-PRC~2Q21/Í417? 

Prefeitura MumcipM de (da) Roseira
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ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE TRABALHO

A- IDENTIFICAÇÃO

EDR: G uaratinguetá
Município: Roseira
CNPJ: 4 5 .21 2 .0 0 8 /00 0 1 -5 0
Endereço: Praça S an fA na , 201, C entro, Roseira/SP, CEP 12580-000

Período de execução:
In íc io : após a assinatura do convénio
T érm ino : 24 (vinte e quatro) meses contados da data de sua assinatura

Responsáveis/SAA/CODEAGRG: Emílio BoccMnoe Katliy Evíliim Sousa

Gestor responsávei/Municípis: Fabiana Caitabiano de Souza Siqueira

Nutricionista responsávei/Munitípío: Ana Paula Jacin to  M eireiles

Implantação do Projeto COZINHALÍMENTO no Município de(a) Roseira

Local de Instalação do Projeto: Rua Rodolphiano de Barros, 85, Centro, Roseira, SP

B- OBJETO

O Projeto Estadual COZINHALÍMENTO tem como objeto a instalação de cozinhas piloto 
experimentais, visando a incrementar a capacitação de agentes multiplicadores das ações de 
segurança alimentar e nutricional sustentável, gerendadas pelo Governo do Estado.

A execução do Projeto COZINHALÍMENTO no Município mostra-se pertinente tendo em vista que a 
implantação de uma cozinha contribuiria sigmficativamente para o desenvolvimento de ações 
voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas, à geração de emprego e renda, à formação 
profissional, à educação e conscientização de práticas alimentares saudaveis e equilibradas, além de 
promover o desenvolvimento local, através de cursos e palestras de geração de renda.

C- METAS A ATINGIR

Descrição Ind icadores Metas

Promover 3 adaptação e a 
difusão de conhecimentos e 
técnicas para 3 implantação de 
'ações de segurança alimentar e 
nutricional sustentável nas 
municipalidades e regiões 
atendidas;

Pessoas Capacitadas Mínimo de 10 pessoas 
por curso oferecido

Processo «» SAA-PRC-2021/ 14177 

Prefeitura de{a) Roseira

* * * * * *

/
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ESTADO DE SAO PAULO

Promover a educação e 
conscientizaçãc de práticas 
alimentares saudáveis e 
equilibradas;

Mínimo ae 10 pessoas
Pessoas Capacitadas

por curso oferecido

Promover o desenvolvimento 
locai, através de cursos e 
palestras de geração de renda.

_ ,. . Total de 06 cursos 
Cursos realizados . .

obnaatcnos

D- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

1. Aquisição dos equipamentos necessários.

2. Capacitaçâo da Nutricionista responsável para o Curso de aproveitamento de alimentos

3. Capacitaçâo da Nutricionista responsável para o Treinamento, para Manipulação de 
Alimentos

4. Capacitaçâo da Nutricionista responsável para o Curso para preparação de Marmitas 
Saudáveis e Cangeiamento de Alimentos

5. Capacitaçâo da Nutricionista responsável para o Curso de Alimentação Saudável

6. Capacitaçâo da Nutricionista responsável para o Curso da preparação de Biscoitos

7. Capacitaçâo da Nutricionista responsável para o Curso de preparação de Pães caseiros

S. Replícação do conhecimento aos munícipes interessados

E - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS FASES DO OBJETO

-

Utilizar a cozinha piloto 
experimental cara reaiizar

Etapa
Prazo (meses)

1 2 3 4 5 § 7 ao 24

cursos, palestras, treinamentos 
e eventos educativos visando o 
combate ao desperdício, s 
adequada manipulação dos 
alimentos, e o aproveitamento 
de suas partes não 
convencionais, estendendo aos 
multiplicadores de informação 
da municipalidade;

X X X X X X
-í<£. X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

F- ORÇAMENTO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Processo n° SAA -PRC-202 j'14177 

Prefeitura de (ai Roseira

I\
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Aquisição dos equipamentos referente ao Modelo 2 do Anexo II da Resolução n° 78, de 
28/10/2021, com a redação dada pela Resolução n° 83, de 19/11/2021, no montante de 
RS R$ 60.000,00 (sessenta m il Reais).

G- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Após a assinatura do convénio os recursos serão liberados em até 30 dias e, os equipamentos 
serão adquiridos imediatamente, não ultrapassando o prazo de 06 (seis) meses, utiiizando-se o 
recurso despendido e respeitando formalidades legais.

H- CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL

1. Promover a capacitação das nutricionistas utilizando-se dos insumos adquiridos com 
recursos próprios.

2. Enviar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento os relatórios que demonstram os 
cursos realizados mensaimente.

APROVAMOS e damos ciência ao presente Plano de Trabalho.

São Paulo, \ Ã  de dezembro de 2021.

- Itamar Borges
Secretário  de A g ricu ltu ra  e Abastecim ento

Fernando. Augusto Siqueira 
Prefeito Municipal de(a) Roseira

Celso Toshito Matsuda 
Coordenador da .CODEAGKO

7 /  VProcesso n” SM-PRC-202V14177 ’■ / /
Prefeitura de{3} Roseira r  - j  A jtrsèô  lnT C úliu  - .

SG: 7.159.574 /
QpF: 132.631,0S‘ .
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