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Ribeirão Preto, 27 de Setembro de 2021.

Ofício nº 948/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) MAURÍCIO GASPARINI cumprimos o dever de encaminhar a
Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s)
setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos-nos.
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& Diário Oficial
RIBEIRÃO PRETO » S? Sextaiteira, 10 de Setembro de 2021

Artigo 1º — As Secretarias Municipais e órgãos da Administra—
ção Indireta, que dizem respeito ao dispositivo da Lei nº
14.595, de 25 de agosto de 2021, abster-se—ão da prática de
atos que importem na sua execução.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi—
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Rio Branco
DUARTE NOGUEIRA
Prefeito Municipal

ANTONIO DAAS ABBOUD
Secretário de Governo
RICARDO AGUIAR

Secretário da Casa Civil

DECRETO Nº 208
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

DETERMINA 0 NÃO CUMPRIMENTO DE DISPOSITIVOS
DA LEI Nº 14.596, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 (REGULA-
MENTA A UTILIZAÇÃO DE CÃES POR EMPRESAS DE
SEGURANÇA PATRIMONIAL PRIVADA E DE VIGILÃN—
CIA, PARA FINS DE GUARDA. NOÃMBITO DOMUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS),
EM FACE DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE.
DUARTE NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Ribeirão Preto,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO que a jurisprudência tem reconhecido de
maneira constante e uniforme. ser facultado ao Poder Exe-
cutivo, deixar de cumprir os dispositivos legais eivados de in-
constitucionalidade;
CONSIDERANDO que a Lei nº 14596, de 25 de agosto de
2021, promulgada pelo Senhor Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ribeirão Preto, infringe os dispostos nos artigos 2ª;
5ª, ll; 22, I, da Constituição Federal 5“ da Constituição do
Estado de São Paulo e 44 da Lei Orgânica do Município,
conforme evidenciado no processo administrativo nº 2021.
114389.
CONSIDERANDO. Gnalmente, que se impõe o não cumpri-
mento das disposições da Lei acima até que o Poder Judiciá-
rio se pronuncie em definitivo;
DECRETA:
Artigo tº - As Secretarias Municipais e órgãos da Administra-
ção Indireta, que dizem respeito ao dispositivo da Lei nº
14.596, de 25 de agosto de 2021 , abster—se—ão da prática de
atos que importem na sua execução.
Artigo 2º » Este decreto entra em vigor na data de sua publi—
cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Rio Branco
DUARTE NOGUEIRA
Prefeito Municipal

ANTÓNIO DAAS ABBOUD
Secretário de Governo
RICARDO AGUIAR

Secretário da Casa Civil

DECRETO Nº 209
DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

DISPÓE SOBRE A RETOMADA DAS ATIVIDADES DA
ECONOMIA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.
DUARTE NOGUEIRA. Prefeito Municipal de Ribeirão Preto,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando as recomendações do Centro de Contingên—
cia do Coronavirus, instituido pela Resolução nº 27. de 13 de
março de 2020, da Secretaria da Saúde, fundadas em evi-
dencias cientmcas e informações estratégicas em saúde;
Considerando a necessidade de conter a disseminação da
COViD—lg, de garantir o adequado funcionamento dos ser.
viços de saude e de preservar a saúde pública;
Considerando as regras da fase de transição em todo o Es-
tado de São Paulo que permite o retorno gradual e seguro
das atividades, determinada pelo PlanoSP,
Considerando o cenário atual do Municipio de RibeirãoMM_ ,

Preto,
DECRETA:
Artigo lº - Fica autorizada a retomada das atividades da
economia no Município de Ribeirão Preto, com o fim das res-
trições de dias e horários para as todas as atividades de co-
mércios e serviços, a partir da publicação do presente De—

ereto.
Parágrafo Único - A ocupação dos estabelecimentos comer-
ciais e de serviços poderá ser de até 100% (cem por cento)
de sua capacidade, conforme autorização em seus alvarás
de funcionamento.
Artigo 2“ — Ficam mantidas as medidas de segurança estaber
tecidas no PlanoSP, como:
! - proibida as aglomerações;
ll — obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes
fechados ou abertos;
iii — deseiável o distanciamento social de 1 (um) metro nos
atendimentos e atividades de um modo em geral;
lV - obrigatório o uso de álcool em gel 70% nos estabeleci-
mentos comerciais e de serviços;
V — manter a limpeza e a higienização dos tocais e equipa-

, mentos, com acesso ao público;
Artigo 3º - Os atendimentos em bares, restaurantes, eventos
e similares deverão seguir os seguintes critérios:
! - os atendimentos deverão serfeitos somente para clientes.

: exclusivamente, sentados, tanto na area interna ou externa
do estabelecimento, em mesas ou em balcões. recomenda
se limitação máxima de dez pessoas por unidade de atendi—
mento;
ll - é vetado o atendimento e/ou consumo de bebidas e ali-
mentos para clientes em pé, na parte interna ou externa, dos
estabelecimentos;
lll — é permitida a realização de eventos com no máximo até
300 (trezentas) pessoas. incluindo prestadores de sewiços
e convidados, acima deste número o responsável pelo even—
to deverá requerer, junto ao Departamento de Fiscaiização
Geral, a autorização para realização de eventos. apresen-
tando projeto do evento com identiticação do responsável.
local. número de pessoas, horário e outros dados que forem
necessários e exigidos pelo Departamento de Fiscalização
Geral;
IV - é vedada a realização de qualquer atividade ou funciona—
mento que provoquem aglomeração de pessoas em pé ou
proximas tais como shows, pistas dedançat casas noturnas,
público em eventos esportivos e semelhantes, independen»
temente do número de participantes ou capacidade de ocu—
poção.
Artigo 4“ — A fiscalização continuará sendo exercida deforma
individual ou conjunta pelo Departamento de Fiscalização
Geral do Municipio, Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto.
vigilância Sanitária Municipal. PROCON e conforme o De-
creto Estadual nº 65.540, de 25 de fevereiro de 2021 do Go-
verno do Estado.
Artigo Sº - O descumprimento dos dispostos previstos neste
Decreto e/ou do Plano São Paulo (PianoSP) sujeitará o in—

trator. conforme o caso, às penas previstas na Lei Comple—
mentar Municipai nº 2.963, de 06 de maio de 2019 - Código
Sanitário Municipal, sem prejuízo do disposto nos artigos
268 e 330 do Código Penal e da Lei nº 2.415, de 21 de de-
zembro de 1 970 (Código Tributário), a Resolução SS nº 96 de
29 de junho de 2020 e o previsto no Decreto Estadual nº
65.540, de 25 de fevereiro de 2021.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Palácio Rio Branco
DUARTE NOGUEIRA
Prefeito Municipal

ANTÓNlO DAAS ABOOUD
Secretário de Governo

RENE SCATENA
Secretário da Casa Civil — Substituto
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Empresa de Trânsuo e 'Y'ransporie
Urbano de Ribeirão Preto SFA
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A ASTEL,

Em mlaçâo ao presente requerimento temos a informar que a definição sobre a real necessidade de
implantação de semáforo para pedestres no local em questão depende de um estudo sobre os fluxºs
dos pedestreS nesse setor; cºnsiderando-se os pólos de atração existentes e os possíveis
deslocamentos para atingi—los, providência essa já inserida na programação de atividades da
TRANSERP.

Ribeirão Preto, 22 de Setembro 2021»
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