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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 07 de Outubro de 2021.

Oficio nº 980/2021-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) RAMON TODAS AS VOZES 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.

Câmaraiide Riboirão Proto

Protocolo Geral nº
HI

21
Data: 14/10/2021 Horário; 15:22

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 6740 a 6754/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÊ!

RIBEIRÃO PRETO - SP
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ts Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Departamento de Gestão Ambiental

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PREÍGa: 7

Processo nº: 2021/ 134404
Requerimento nº: 006740
Requerente: Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Ilmo. Ver. Ramon Todas as Vozes

Respondendo aos questionamentos feitos no Requerimento nº 006740, essa
Secretaria do Meio Ambiente esclarece:

1. O Castramóvel está temporariamente fora de atividade.

2. O veículo encontra-se guardado em local coberto e recebendo
limpeza, podendo ser reativado caso haja condições para tal. Sua inatividade se
deve a inexistência de veículo reboque. Contudo, foi elaborado projeto para
obtenção de recurso financeiro para essa finalidade, estando na dependência de
aprovação pelo órgão de fomento de âmbito federal. Referente aos
medicamentos, não ocorreram perdas, o material foi utilizado para os serviços de
rotina na DBEA, que também faz castrações de animais comunitários e
abandonados.

3. A DBEA, em decorrência da aposentadoria do veterinário Dr. Antônio

Engracia, concedida em 01 de julho de 2021, conta com apenas 1 (um)
veterinário em atividade, com carga horária semanal de 40 horas, dificultando a
prestação de serviços externos. Contudo, existe concurso válido para a vaga de
veterinário e está em fase de chamamento, de forma que logo deve ingressar
outro profissional para o quadro funcional da Secretaria.

4. Da Secretaria do Meio Ambiente.

5. Os serviços do Castramóvel constituem uma atividade acessória às
ações da DBEA, de forma que não há dotação específica para o serviço.

Essas são as considerações pertinentes, dessa forma, o Departamento de Gestão
Ambiental se coloca à disposição para maiores esclarecimentos; aproveitamos a
oportunidade para renovar votos de elevada estimae distinta consideração.

Ribeirão Preto, 27 de setembro de 2021.

LILIANE BONADIO TERRA
Diretora de Gestão Ambiental

Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Página | de 1
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4 Diário Oficial
RIBEIRÃO PRETO - SP

2021 - Processo nº 692/2020-1); com base no Artigo 40,8 1º,
inciso lil, alinea “a" da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 e Artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 47/05; nos Artigos 126, inciso [ll,
alinea"a” e 127, inciso, alínea “b" c/c Artigos 209e 210 todos
da Leinº 3.181/76, concede aposentadoria ao seguinte ser-
vidor: ao Senhor CARLOS ALBERTO NUNES PAVAN, Có-
digo Funcional nº 2593-0, R.G. nº 17614315-4, PIS/PASEP
10645451638 cargo AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, regido
peio regime jurídico estatutário, lotado na SECRETARIA MU-
NICIPAL DA FAZENDA, aposentadoria voluntária integral, a
partir de 1 de julho de 2021, com proventos mensais inte-
grais - Nível 13.2.01 (Ato nº 217/2021 - Processo nº 9307
2018-1); nos termos do Artigo 40, $ 1º, incisoIll, alínea “a" e
$ 5º da Constituição Federal, com redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 41/03 e nos Artigos 126, inciso ill, alínea
“b*e 127, inciso |, aiínea “b”, c/c Artigos 209 e 210, concede
aposentadoria a seguinte servidora: a Senhora ALESSAN-
DRA APARECIDA DE OLIVEIRA,Código Funcionalnº 21207-
2, RG. nº 19354178-6, PIS/PASEP 12329319705 cargo
PEBII, regida pelo regime jurídico estatutário, lotada na SE-
CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aposentadoria vo-
luntária a-partir de 1 de julho de 2021, com proventos men-
sais integrais, calculados com base nas Leis Complementa-
res nºs 2.524/2012 e 2.843/2017 - Nível 482 e Nível Referên-
cia 222 (Ato nº 218/2021 - Processo nº 449/2020-1), noster-
mos da Súmula Vinculante.nº 33 do Colendo Supremo Tri-
bunal.Federal e Artigo 103 A da Constituição Federal, Artigo
57 da Lei nº 8.213/91, Artigo 1º da Lei nº 10.887/04 e da
Orientação Normativa Nº 01, de 22 de julho de 2010, conce-
de aposentadoria aos seguintes servidores: ao Senhor IS-
RAEL EDSON CASEIRO, Código Funcional nº 24557-4,
RG. nº 7983989, PIS/PASEP 12278406347, cargo MÉDICO
CLÍNICO GERAL, regido pelo regime jurídico estatutário, lo-
tado na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, aposenta-
doriá especial,a partirde 1 de julho de 2021, com proventos
mensais integrais, Nível 17.1.06, calculados através da mé-
dia aritmética, conforme artigo 1º da-Lei nº 10.887/04 e do
Artigo 14 da O. N. nº 01/2010, com-base na remuneração a
partir de fevereiro de 1995, consideradas as verbas que inci-
diram contribuição previdenciária. (Ato nº 219/2021 - Pro-
cesso nº 1.700/2019-I) e a Senhora MARIANE GONÇAL-
VES, Código Funcional nº 24958-8, R.G. nº 13.768.533-6,
PIS/PASEP 12182938593, cargo CIRURGIÃO DENTISTA,
regida pelo regime jurídico estatutário, lotada na SECRETA-
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE, aposentadoria especial, a par-
tir de 1 de Julho de 2021, com proventos mensais integrais,
Nível 18:1.05, calculados através da média aritmética, con-
forme Artigo 1º da Lei nº 10.887/04 e do Artigo 14 da O. N. nº
01/2010, com base na remuneração a partir de junho de
1995, consideradas as verbas que incidiram contribuição
previdenciária. (Ato nº 225/2021 - Processo nº 579/2020-1);
nos termos do Artigo 40, $ 1º, inciso III, “b" da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03 enosArtigos 126, inciso Ill, *d”, 127, inciso Il, alinea “b”
clc o Artigo 208, todos da Leinº 3.181/76; Artigo 1º da Leinº
10.887/04 e Artigo 59 da Orientação Normativa do MPS Nº 02
de 31 de março de 2009, concede aposentadoria aos seguin-
tes servidores: a Senhora TANIA TEREZINHA ALCANTARA,
Cédigo Funcional nº 35119-8, R.G. nº 7544148, PIS/PASEP
10609363554 cargo COZINHEIRO, regida pelo regime jurí-
dico estatutário, lotada) na SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, aposentadoria voluntária proporcional por ida-
de; a partir de 1 de julho de 2021, com proventos mensais
proporcionais a 11/30 anos - Nível 01.3.02, calculados na
forma do Artigo 61 da O. N. nº 02/2009, com base na re-
muneração a partir de fevereiro de 2010, consideradas as
verbas que incidiram contribuição previdenciária. (Ato nº
220/2021 - Processonº 209/2021-1) e ao Senhor ANTONIO
ENGRACIA GARCIA CALUZ, Código Funcional nº 25414-0,
R.G.nº 7674031, PIS/PASEP 17002697119 cargo MÉDICO
VETERINARIO, regido pelo regimejurídico estatutário, lotado
na SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, apo-sentadoria voluntária proporcional por idade, a partir de 1 de
julho de 2021, com proventos mensais proporcionais a 28/
35 anos - Nível 16.2.20, calculados na forma do Artigo 61 da

Quinta-feira, 24 de Junho de 2021

O. N. nº 02/2008, com base na remuneraçãoa partir de feve-
reiro de 1996, consideradasas verbas queincidiram contri-
buição previdenciária (Ato nº 221/2021 - Processo nº 828)
2020-1). Cumpra-se - MARIA REGINA RICARDO- Diretora
Superintendente.

ERRATA
No D.O.M. nº 11.204 do dia 23 de junho de 2021 - página 3,
na publicação da Resolução, Onde se lê: RESOLUÇÃO Nº
03/2021 de 17 de junho de 2021; Leia-se: RESOLUÇÃO Nº
05/2021 de 17 de junho de 2921.

Ribeirão Preto, 24 de junho de 2021
MARIA REGINA RICARDO

Diretora Superintendente - IPM

LICITAÇÕES E CONTRATOS

I Administração
Secretaria Municipal da Administração

EXTRATO DO TERMODE RESCISÃO
UNILATERAL

PROCESSO DE COMPRAS Nº 0254/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018

Rescindir unilateralmente o contrato nº 083/2018, firmado
entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e a empresa
ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, a partirde
13/05/2021, cujo objeto consiste na “Contratação de empre-
sa especializada para reforma do Centro de Convivência da
3º Idade”.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
DE RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1383/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 444/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: Exame - Tecnologia S/S Ltda-EPP.
Objeto: Serviçosde controle tecnológico e ensaios de mate-
riais em obras diversas.
Preço Original: R$ 890.000,00.
Preço Atualizado sobre o Saldo Contratual: R$ 137.286,51.
Prazo Original: 12 (doze) meses.
Prazo Prorrogado: 12 (doze) meses.
Fiscalização: Para inclusão dos Srs. Rafael Benvenuto Gul-
marães, Flávio Herrera Filho, João Eduardo Zaratini Perdoná
ea Sra. Débora Junqueira Benedini.
Suporte Financeiro: As despesas correrão conta da nova do-
tação orçamentária nº 02.14.20.15.451.10116.10021.01.110.
0000.3.3.90.39 - Reduzida 92.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO
DE RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 0395/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0238/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Contratada: CODERP - Companha de Desenvolvimento Eco-
nômico de Ribeirão Preto.
Objeto: Serviços de telecomunicações para Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura.
Preço Original: R$ 33.203,04.
Preço Atualizado: R$ 37.376,24.
Prazo Original: 12(doze) meses.
Prazo Prorrogado: 12 (doze) meses.
Suporte Financeiro: Correrão por conta da novadotação or-
çamentárianº 02.11.40.15.451.10111.20002.01.110.0000.3.
3.90.40 - Reduzida 820.

EXTRATO DO QUARTO TERMO
DE RERRATIFICAÇÃO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 0400/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0242/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

ESSESSEEC
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Esportes

Ribeirão Preto, 27 de setembro de 2021.

Exmo. Sr.
Ramon Faustino
D.D. Vereador representante do mandato coletivo “Ramon Todas as Vozes”.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 006741

Em atenção ao Requerimento nº 006741/2021 do Exmo. Sr. Vereador Ramon Faustino, que
requer informações desta Secretaria Municipal de Esportes, passoa tecer abaixo as respostas:

01) Trata-se o “Luta pela Cidadania” de um programa Federal, custeado em parte pela
Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, para aquisição de
material esportivo para as modalidades pretendidas pelo município (no nosso caso,
judô e caratê), além da contratação de profissionais qualificados para trabalhar
diretamente sua execução. O município foi contemplado por este projeto após
manifestação de interesse, o que foi sinalizado positivamente pelo Ministério em
2020. Por se tratar de um programa que tem a duração de 24 meses, foi feita uma
previsão para uma única renovação, visto que não depende de o município ser
contemplado pelo programa,o que justifica a não inclusão do mesmo até o período
de 2025.

02) Trata-se o “Segundo Tempo” de um programa Federal, custeado em parte pela
Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, para aquisição de
material esportivo para as modalidades pretendidas pelo município (no nosso caso,
judô e caratê), além da contratação de profissionais qualificados para trabalhar
diretamente sua execução. O município foi contemplado por este projeto após
manifestação de interesse, o que foi sinalizado positivamente pelo Ministério em
2020. Porse tratar de um programa que tem a duração de 24 meses, foi feita uma
previsão para uma única renovação, visto que não depende de o município ser
contemplado pelo programa, o que justifica a não inclusão do mesmo até o período
de 2025.

03) A Secretaria enumerou nos objetivos do governo em janeiro de 2021 o seu olha em
relação aos mais de 42 campos de futebol e 23 quadras esportivas no sentido de
legitimar a atividade comunitária, pactuar projetos em parceria com leis de incentivo
e iniciativa privada, além das propostas de atividades conjunta com associação
demoradores.

04) O Governo municipal trabalha na formatação de uma fundação pública de apoio, que
deve seguir em breve para a apreciação da Egrégia Câmara Municipal, para reaver a
mão de obra perdida, fruto da ação judicial 2052119-40.2019.8.26.0000 que
extinguiu os cargos em comissão dos coordenadores de projetos esportivos no dia
30/04/2021 os julgando inconstitucionais.
Outras medidas como pactuação com Os's e outras entidades desportivas também
são avaliadas.

05)O Fundo Pro Esporte Amador, depende majoritariamente de aportes e doações da
inciativa privada, recentemente e por exemplo,foi inserido no chamamento publico
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da ciclofaixa contrapartida para ajudar compor o fundo, e outras iniciativas de
incentivo a participação de empresas da cidade acontecem para reforçar este
programa.

06) Sim, antes da decisão judicial que extinguiu os cargos de coordenador de projetos
esportivos, a secretaria validou no seu planejamento a inserção de capoeira nos
bairros, e inclusive entrevistou possíveis profissionais da área para contratação.
Ocorre que o tribunal de justiça considerou inconstitucional a lei que provém o
referido cargo.

07) Gostaríamos que os valores para o orçamento da Secretaria de Esportes fossem
maiores do que é hoje. Realmente o valor está aquém daquilo que necessitamos para
melhorias, ampliações e aquisições de novas áreas esportivas para a comunidade, no
entanto existem diretrizes pré-determinadas pela secretaria da fazenda, na elaboração
do orçamento como um todo, dentro de todasas áreasda prefeitura.

08) No que diz respeito ao Centro Esportivo localizado em Bonfim Paulista — Alfredo
Comachio, aquela instalação trata-se de um dos equipamentos esportivos que passou
recentemente por reformas, não necessitando no curto prazo, de recursos para sua
manutenção, ao passo que o Complexo Esportivo Elba de Pádua Lima, por sua
dimensão e tempo de uso, carece de recursos em grande monta, busca-se
financiamentos para suprir tal demanda.

09) A bolsaatleta caracteriza o apoio e estímulo à prática desportiva, dando condições
mínimas para que atletas de Ribeirão Preto possam desenvolver seus treinamentos.
As modalidades atendidas são as mais variadas, tendendo para aquelas que fazem
parte do programa esportivo dos jogos oficiais promovidos pela Secretaria de
Esportes do Estado de São Paulo (Jogosda Juventude, Copas, Jogos Reginais e Jogos
Abertos do Interior). Os atletas são selecionadospelos técnicos das modalidades que
pleiteiam a bolsa atleta e após uma análise do currículo esportivo dos atletas e
verificação da legitimidade das modalidades e respectivas federações ou ligas as
quais estão vinculados, após a análise a bolsa é concedida.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO q
FL Assinatura / Carimbo

AO GP-4

O projeto 10078 “Minha Praça Bonita” prevê ações
coordenadas de zeladoria em praças de Ribeirão Preto
(paisagismo, iluminação, equipamentos urbanos, etc.) para
disponibiliza-las a população com toda infraestrutura em
funcionamento.
O projeto contemplará praças já urbanizadas que possuem
infraestrutura instaladas.

Ribeirão Preto, 29 de setembro de 2021.

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO
Diretor do Departamento de Manutenção

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES
Secretária Adjunta

Secretaria Municipal de Infraestrutura
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento

Ribeirão Preto, 30 de setembro de 2021.

Prezados Senhores,

Inicialmente agradecemos, mais uma vez, o interesse do Mandato Coletivo
Ramon Todas as Vozes em conhecer melhor os projetos e ações que estamos
desenvolvendo na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. Seguem abaixo as
respectivas respostas:

Qual o planejamento de administração pública para a revitalização do Parque
Permanente de Exposições, considerando que o orçamento destinado à sua
reforma e manutenção no PPAé limitado e o mesmo encontra-se em estado de
extrema necessidade de manutenção?

Diante do orçamento limitado para a revitalização do Parque Permanente de
Exposições,esta pasta tem priorizado a manutenção emergencial, de modo a permitir
a realização de eventos no local. A título de ilustração, neste exercício de 2021 (fora
do orçamento previsto no PPA 2022 a 2025), iniciamos a abertura de um processo de
licitação para manutenção corretiva no abastecimento de água interna de todo o
Parque, incluindo painéis elétricos (Processo Digital nº 2021/123172), com custo
previsto de R$ 657.271,21. Importante destacar que, face o orçamento limitado da
Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, metade desse valor será custeado pela
Secretaria de Cultura e Turismo, com recursos do Fundo Municipal de Equipamentos
Turísticos (FMET).

Qual o planejamento de ações e de atendimento desta Secretaria para instalação
do "CATE" na região Central, considerando ser esta a maior destinação de
recursos para ações desta secretaria, portanto uma das principais ações
orçamentárias no planejamento do período?

À instalação do CATE encontra-se em estágio inicial, tendo como previsão o início de
suas atividades até o final do exercício de 2021 no prédio localizado à Rua Jacira nº
50.

O CATE será um centro integrado de apoio ao trabalho e empreendedorismo e o plano
é que ele abrigue no mesmo espaço o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT),
o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), o Sebrae Aqui e o Banco do Povo.

Além dos postos de atendimento desses equipamentos, o CATE ainda contará com
sala de treinamento/capacitação e salas de entrevistas.

Rua Jacira nº 50 — Jd Macedo Ribeirão Preto — SP- CEP: 14.091-130
E-mail: gabinete desenvolvimento.pmrp.com.br 3

Root
Fones: (16) 3632-6060 / 3610-7717
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento

A que se destina o "Plano Municipal de Formaçãoe Retenção de Capital Humano
de Ribeirão Preto" e qual o impacto esperado desta ação para o Município?

O Plano Municipal Formação e Retenção de Capital Humano tem o propósito de
qualificar e requalificar jovens e adultos para o trabalho e para o empreendedorismo.
Sua necessidade evidencia-se diante da rápida obsolescência do conhecimento dos
trabalhadores diante da transformação digital. O propósito desse plano é a articulação

das instituições, públicas e privadas, com vistas a um plano conjunto de formação de
pessoas em alinhamento com a realidade do mercado. Algumas ações iniciais já estão
em andamento mas pretende-se articular, ao longo de 2022 e 2023, ao menos os
principais atores, que no nosso mapeamento são: Secretaria Municipal de Inovação e
Desenvolvimento, Secretaria da Educação, Funtec, SEMAS, Conselho Municipal de
Trabalho, Emprego e Renda, Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo,
Sistema S, universidades, escolas técnicas, faculdadese entidades representativas.

Em que consiste o projeto de “Política de trabalho, empregoe renda (10051)” e
qual a real dependência orçamentária para sua realização, considerando que o
PPA 2022-2025 prevê verba total no período de apenas R$ 141.303,00?

Em 2021, foi criado pela Lei Complementar 3066 o Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda e do Fundo Municipal do Trabalho de Ribeirão Preto. Referido
Conselho tem entre suas atribuições a elaboração do Plano Municipal de Trabalho,
Emprego e Renda de Ribeirão Preto, que apresentará diretrizes sobre os programas
e ações que o município poderá executar com o objetivo de fomentar e desenvolver
este segmento.

Para elaboração do PMTER serão convidados: a sociedade civil organizada,
entidades representativas, outros Conselhos Municipais e representantes da
Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia e da Secretaria de
Desenvolvimento do Estado de São Paulo.

O real valore impacto orçamentário será dimensionado após superados os processos
de elaboração, aprovação e execução do Plano Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda, ou seja, na fase final do projeto, com a definição da política pelo Poder Público
em conjunto com o Conselho mencionado e a sociedade civil.

A previsão de orçamento anual no PPA deve-se à exigência de contrapartida para
recebimento de possíveis repasses de recursos financeiros do Governo Federal,
Governo Estadual, Emendas Parlamentares, Editais e outras fontes permitidas pela
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lei de instituição do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de Ribeirão
Preto, conforme determinao art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Qual o impacto esperado para o Município. quais parcerias já estão
estabelecidas e qual o planejamento realizado para que a secretaria possa
atingir os objetivos de execução das atividades previstas no PPA 2022-2025 e
listadas abaixo considerando que não possuem previsão de dotação
orçamentária satisfatória no PPA para a sua realização?

A. Mapeamento doslotes do distrito empresarial não ocupados . 10044

O mapeamento dos lotes não ocupados do distrito empresarial é de extrema
importância para a efetivação da função social da propriedade, conforme
preconizao inciso XXIII do Artigo 5º da Constituição Federal.

A função social consiste, no caso, na utilização da propriedade em
consonância com os objetivos sociais determinados pelas lei municipais, que
é a ocupação por empresas para geração de emprego e renda.

Com o mapeamento dos lotes não ocupados, a Secretaria terá instrumentos
efetivos para a regularização ou alienação dos imóveis que estão sem
destinação social.

Ressalte-se, que no contexto crítico que estamos vivendo, agravado pela
pandemia da COVID-19, em que o desemprego aumenta em todo o país
devido a desaceleração da economia, entendemos que esse tipo de ação
(voltada para a geração de emprego e renda) é substancial para minimizar os
efeitos da crise.

Os lotes situados no Distrito Empresarial são alienados pela Prefeitura por
valores competitivos, e as empresas que comprarem os lotes têm 24 meses
para construir, implantare fazer suas respectivas unidades funcionarem, o que
significa geração de emprego e renda em curtíssimo tempo.

Por fim, informamos que esse levantamento está sendo realizado pelo corpo
de servidores alocado na Secretaria, de forma interina,e, por essa razão, não
há impacto orçamentário. foi

assinado

digitalmente

por

JOSE

EDUARDO

DA

SILVA

MOLINA,

B. Cursos de qualificação profissional - Programa Minha Chance . 10069

O programa de qualificação profissional Minha Chance é uma iniciativa da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, sem
impacto orçamentário significativo para os municípios parceiros.

C. Cursos de formação empreendedora e qualificação/Sebrae - 10070
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Os cursos de formação empreendedora e qualificação profissional oferecidos
em parceria com o Sebrae não têm impacto orçamentário para a Prefeitura. A
título de ilustração, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento desenvolveu
dois projetos em parceria com o Sebrae em 2021 sem custos para a pasta: 1)
Descomplique - Costureira com Mais Renda: formação empreendedora online
com 5 aulas de 2 horas cada para cerca de 50 costureiras de Ribeirão Preto;
2) Inclusão Produtiva: projeto voltado para a geração de emprego e renda, com
foco nas populações em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Os
cursos são executados pelo Senai e tiveram início em agosto, sendo que a
previsão atual é conseguirmos viabilizar para 2021 aproximadamente 1.000
vagas. Para 2022, estão previstas 1.600 vagas.

D. Manutenção do site Invista Ribeirão - 20099

O site do invista já encontra-se em finalização, o valor somente é para
manutenções eventuais como compra de banco de imagem, ou algum plugin
adicional que se fizer necessário.

E. Criação e atualização de Canal de Atendimento ao Investidor - 20100

Inicialmente o valor previsto considerou a criação de um banco de dados com
hospedagem para captação de investidores no site da Secretaria de Inovação.
Contudo, estamos analisando a possibilidade desta ação ser absorvida pelo
sistema de processo digital Solar BPM, sem custos para a pasta.

F. Criação da versão digital do Portfólio De Negócios - 20101

A criação do portfólio de negócios digital está em sua fasefinal, de correções.
O valor proposto consiste em pagamento de atualização de imagem (captação
por fotógrafo), image bank para a necessidade de atualização das informações
futuras.

VI. O calendário de eventos vinculados às ações de fomento à inovação tecnológica
contempla alguma atividade em bairros periféricos da cidade?

A agenda de eventos será iniciada em 2021 com a realização do InovaRibeirão, com
foco maior na inovação disruptiva, evento este realizado em parceria com várias
instituições. Quanto a um amplo calendário de eventos, em função do cenário de
insegurança trazido pela pandemia, não foi possível articular um calendário de maior
amplitude para 2021. A partir de novembro realizaremos o planejamento do calendário
de 2022 onde pretendemos realizar ações em várias regiões da cidade.

Vil. Quais dados foram coletados na ação que levanta o banco de dados de
indicadores socioeconômicos do município e onde eles serão disponibilizados
para consulta?
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O processo de desenvolvimento do banco de dados, que é uma tarefa de largo
espectro, está evoluindo com velocidade inferior à desejada, em virtude de outras
demandas e equipe reduzida. Neste momento estamos conseguindo apenas, para
uso interno, monitorar dados de empregos, arrecadação dos impostos e evolução do
empreendedorismo.

Era o que tínhamosa esclarecer.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima
e distinta consideração.

Respeitosamente,

José Eduardo da Silva Molina
Secretário Municipal de Inovação e Desenvolvimento
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Ofício nº 1784/21 - SEMAS-42.1 - Ipv

Ribeirão Preto, 30 de setembro de 2.021.

Em atendimento ao Requerimento 006744/2021 apresentado pela
nobre Casa Legislativa deste município e pelo Mandato Coletivo Ramon Todas as
Vozes, seguem respostas das questões apresentadas:

Item I - Os valores previstos na Ação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

são estimativas para utilização, caso haja alguma arrecadação através deste Fundo,
bem como apresentação de requisição pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de alguma necessidade específica (campanha, capacitação etc).
Em relação ao planejamento com programas e ações em defesa dos direitos da

mulher, informamos que:
- o município possui o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher - NAEM, equipe
responsável pela execução do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à

Famílias e Indivíduos - PAEFI, promovendo apoio, orientação e acompanhamento a

famílias de mulheres vítimas de violência. Cabe ainda informar que, o NAEM realiza

articulação com a Rede Protetiva e trabalho de prevenção por meio de campanhas
e ações de orientação e sensibilização do enfrentamento da violência contra a

mulher. Serviços enquadrados na Proteção Social Especial de Média Complexidade.
- possui ainda o Serviço de Acolhimento Institucional de curta permanência para
Adultos e Famílias de gênero e/ou identidade de gênero feminino "Casa de

Passagem" e o Serviço de Acolhimento Institucional de longa permanência para
Adultos e Famílias de gênero e/ou identidade de gênero feminino "Mudando Vidas",
bem comoo Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas de Violência

“Casa Abrigo Nilda Rocha Simões”. Serviços enquadrados na Proteção Social
Especial de Alta Complexidade.

Item II - Os valores previstos na Ação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência são estimativas para utilização, caso haja alguma arrecadação
através deste Fundo, bem como apresentação de requisição pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de alguma necessidade específica
(campanha, capacitação etc).
Em relação a forma como a Secretaria planeja agir com programas e ações em

bruu
Qomm

defesa dos direitos da pessoa com deficiência informamos que:
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- o munícipio recentemente implantou o Centro de Referência Especializado para
Pessoa com Deficiência - CREPD, equipe responsável pela execução do Serviço de

Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos -

PAEFI, promovendo apoio, orientação e acompanhamento a famílias de pessoas
com deficiência com direito violado. Cabe ainda informar que, o CREPD realiza

articulação com a Rede Protetiva. Serviços enquadrados na Proteção Social Especial
de Média Complexidade.
- possui também o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com
Deficiência, Residência Inclusiva - RI. Serviços enquadrados na Proteção Social

Especial de Alta Complexidade.

Item III - Informamos que a Atividade 20066 é pertinente ao Fundo Social de
Solidariedade não sendo vinculada ao PPA 2022-2025 da Secretaria Municipal da
Assistência Social;
Já em relação a questão de que forma esta Secretaria pretende combatera situação
de vulnerabilidade social de um grande contingente de famílias no município,
salientamos que a vulnerabilidade é entendida nas suas múltiplas expressões. A

SEMAS trabalha vulnerabilidade na sua forma integral, com serviços, programas e

benefícios sociais, articulado com as ações do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Família-PAIF e Serviço de Proteção e Atendimento

Especializado as Famílias - PAEFI.

Item IV - Os atendimentos destinados a pessoa em situação de rua não são

segregados por raça, todavia respeitamosa singularidade e história de vida de cada
cidadão atendido. “

Item V - Em relação aos recursos previstos para atendimento à população de rua
estão alocados nas seguintes dotações orçamentárias:
Projeto/Atividade código 20068: Serviços de Acolhimento Institucional
Rec. Estadual: R$ 120.100,00 (Cetrem)
Rec. Federal: R$ 141.000,00 (Cetrem)
Projeto/Atividade código 20069: Entidades
Recurso Municipal: Acolhimento Institucional de Adultos, República Feminina e
Masculina para 2022 (R$ 1.994.999,68) e a partir de 2023 previsão de R$

2.099.999,68/ano.
Recurso Estadual: “República Masculina” para 2022 previsão de R$ 105.000,00.
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Recurso Federal: R$ 276.000,00 (Centro POP)

Projeto/Atividade código 20087: Entidades de Atendimento de Média

Complexidade:
Recurso Municipal: Abordagem Social R$ 360.000,00
Recurso Federal: Abordagem Social R$ 240.000,00

Quanto as ações planejadas desta Secretaria para atendimento à população de rua
no período temos a esclarecer que:
- o município possui o Centro de Referência Especializado para Pessoa em situação
de Rua - Centro POP, equipe responsável pela execução do Serviço de Proteção e

Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI, promovendo apoio,

orientação e acompanhamento a famílias de pessoas em situação de rua. Cabe
ainda informar que, o Centro POP realiza articulação com a Rede Protetiva”.

Serviços enquadrados na Proteção Social Especial de Média Complexidade.
- temos também o Serviço de Acolhimento Institucional de curta permanência para
Adultos e Famílias de gênero e/ou identidade de gênero feminino e masculino "Casa
de Passagem" e o Serviço de Acolhimento Institucional de longa permanência para
Adultos e Famílias de gênero e/ou identidade de gênero feminino "Mudando Vidas",
o Serviço de Acolhimento Institucional de longa permanência para Adultos e

Famílias de gênero masculino "Projeto Travessia" e o Serviço de Acolhimento em
modalidade República”. Serviços enquadrados na Proteção Social Especial de Alta

Complexidade.

ITEM VI - A dotação orçamentária vinculada ao Projeto Minha Casa Minha Vida

(10012) foi incluída por estar em vigência até 18/02/2022 o Convênio com a Caixa

Econômica Federal, através do qual se encontra em execução a contratação
denominada Projeto “Vamos Mudar o Mundo?” (cópia do folder anexo), com a

finalidade de promover o desenvolvimento social e econômico através dos jovens
dos Condomínios Residencial Rio Negro,
Residencial Tapajós e Residencial Tocantins. O projeto selecionou jovens
interessados em participar para serem agentes de transformação em suas
comunidades. A equipe do Projeto irá acompanhar os jovense irá ajuda-los a aplicar
seustalentos e habilidades em projetos nos condomínios e nas regiões vizinhas. Por

exemplo, um jovem que gosta de música será orientado por um instrutor sobre
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como compartilhar conhecimento dele e formar novos músicos na comunidade.
Durante o decorrer do projeto, os jovens serão organizados em grupose orientados

por um tutor que irá ajudá-los a desenvolver os projetos dentro da comunidade,

tirar dúvidas e dar o suporte necessário.
Etapas previstas e em execução:
1. Seleção dos jovens interessados. Essa etapa já foi concluída. Foram selecionados

37 jovens ao todo, nos 03 (três) condomínios.
2. Identificação das habilidades e talentos. A próxima etapa consiste em identificar

as principais habilidades desses 37 jovens, de forma a separá-los em grupos com
habilidades parecidas.
3. Desenvolvimento. A terceira etapa terá o acompanhamento de um mentor para
orientar os jovens sobre como utilizar suas habilidades em projetos de

transformação da comunidade. Será a hora de colocar a mão na massa;
4. Acompanhamento. Será feito um acompanhamento de como foi o sucesso dos

jovens em seus projetos, para tirar dúvidas, reorientá-los e ajudá-los a aproveitar
cada vez mais seu potencial.
5. Comemoração. Será realizado um evento com os jovens para comemorar os

projetos e mostrar que eles são a mudança que o mundo precisa.
O recurso de R$ 34.012,00 apresentado na dotação orçamentaria para 2022,

corresponde ao saldo residual da licitação dessa última contratação realizada e em
execução. Não há previsão de continuidade, pois o Convênio com a Caixa Econômica
Federal se encerrará com o fim das atividades nesses empreendimentos após 04

(quatro) anos de execução, bem como pelo fim do Programa Minha Casa Minha Vida

do Governo Federal.

Item VII: Segue anexo relação das entidades e áreas de atuação que estão
previstas nas dotações orçamentárias: “Entidades de Acolhimento Institucional “;

“Entidades de Atendimento de Média Complexidade” e “Entidades de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos”;

Esclarecemos que no valor total de R$ 4.120.538,00 para 2022, apresentado na
dotação orçamentária para “Entidades de Atendimento de Média Complexidade”
consta a previsão para repasse com Recurso Municipal, enquanto que nos valores
estimados na dotação orçamentária “Serviços de Atendimento de Média

Complexidade” constam apenas as previsões para execução com recursos
vinculados (Estadual, Federal e Outros (Doações).
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Item VIII - Informamos que a SEMAS possui 07 (sete) Centros de Referência de
Assistência Social - CRASs divididos geograficamente por territórios, com recursos
humanos composto por 17 assistentes sociais, 05 psicólogas e 07 coordenadoras.
A Secretaria está buscando ampliação dos serviços através da implantação de mais
03 CRASse a contratação de mais profissionais conforme preconizado pelo SUAS.

Item IX - Informamos que na dotação de R$ 173.060.800,00 destinada à Gestão
de RH no período de 2022-2025 há previsão de contratação de Assistentes Sociais,
em caráter de reposição, através do Concurso Público nº 001/2018, com validade
até janeiro/2022 e observadas as restrições da Lei Complementar nº 173/2020.

Esta Secretaria aponta a dotação destinada a pagamento de Recursos Humanos
de forma global, não havendo separação de valores entre funcionários de carreira
e cargos comissionados.

A Lei Complementar nº 3.062 de 28/04/21 detalha o quantitativo de cargos
comissionados e de confiança alocados a cada Secretaria desta Prefeitura Municipal.

O “Portal da Transparência” disponibiliza os valores de vencimentos de cada
servidor por Secretaria.

Item X - Para a realização de obras de “construção, implantação, reforma,
modernização, ampliação", com custo de R$ 6.774.017,00 para o período de 2022-

2025, existe alguma previsão de destinação à construção de casas abrigo para
acolher crianças, mulheres em situação de violência e instituições asilares? Em caso
afirmativo, para qual prazo?
R) A previsão da utilização desses recursosfoi projetada conforme segue:

- implantação de mais 02 (dois) Centros de Referência em Assistência Social
(CRAS), sendo um no Jardim Silvio Passalacqua e o outro no Jardim Aeroporto.
- implantação de um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Núcleos)
no bairro Cristo Redentor;
- reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do bairro Branca
Sales;
- reforma do Centro Comunitário do bairro Jovino Campos;
- reforma da Casa 2 da Sede Administrativa da SEMAS (Gabinete); e
- término da construção do Restaurante Popular Bom Prato Unidade II -
HC/CAMPUS.
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GECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Item XI - Nas dotações do Plano Plurianual 2022-2025 consta previsão para
aquisição de cestas básicas com valor estimado de R$ 560.000,00 em 2022, R$

580.000,00 em 2023, R$ 600.000,00 em 2024 e R$ 620.000,00 para 2025, com
um quantitativo médio de 320 cestas/mês destinados ao Programa Apoio Alimentar
alocado no Projeto/Atividade 20146 - Benefícios Sociais.

Item XII - Não há previsão para programas de transferência de renda com
recursos vinculados como era o Renda Cidadã 2017;
Os Benefícios Sociais de transferência de renda previstos no PPA 2022-2025 são

custeados com Recursos do Próprio Município estando alocados da dotação
orçamentária código 20146.

Item XIII - Segue relatório anexo denominado “Resumo Custos Financeiros”,
demonstrando todos os Projetos/Atividades que constam no PPA 2022-2025 na

Unidade Executora 02.10.42 - Fundo Municipal de Assistência Social. O montante
total previsto nesse Fundo para o PPA 2022-2025 é de R$ 286.490.972,00.

Item XIV - Informamos que os valores totais anuais advindos do Fundo Nacional
de Assistência Social são de R$ R$ 5.170.348,00;

Item XV - Informamos que não há valor específico destinado a Casa Abrigo da
Mulher em relação ao Recurso Próprio do Município, sendo as necessidades do

local custeados através das rubricas orçamentárias previstas nas Ações de

Manutenção Geral, Serviços de Suporte e Gestão de Pessoal, assim como ocorre
com a maioria dos locais desta Secretaria.
O Município recebe repasse Fundo a Fundo com Recurso do Governo Estadual para
a Casa Abrigo da Mulher previsto na dotação orçamentária Projeto/Atividade 20068
- Serviço de Acolhimento Institucional no valor de R$ 16.205,00.
Quanto a existência de algum programa voltado para agressores de mulheres
atendidas em situação de violência, esclarecemos que o Município possui o Serviço
de Reeducação do autor de Violência de Gênero, destinado aos autores de violência
contra a mulher. Serviços enquadrados na Proteção Social Especial de Média

Complexidade.

Item XVI - Não existe dotação específica de ações de proteção social para o

assentamento, as famílias do assentamento Mario Lago estão referenciadas
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territorialmente na unidade do CRAS 6. A política pública de assistência social do

município de Ribeirão Preto, é referência para atendimento das famílias em
vulnerabilidade e risco social que dela necessitar.

Item XVII - Conforme solicitado esclarecemos abaixo o detalhamento dos serviços

que são oferecidos nas dotações orçamentárias conforme segue:
- Serviços de Proteção Social Básica engloba os atendimentos dos Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Núcleos de Crianças/Adolescentes e do

Núcleo da Terceira Idade); Serviços oferecidos nos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS) e Serviços de Apoio aos CRAS (SAC's) e Centro de
Qualificação Social e Profissional.
- Serviços de Acolhimento Institucional incluem o Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Residência Inclusiva p/ Jovens
e Adultos com Deficiência, Casa Abrigo da Mulher e Casa de Passagem (CETREM).

- Índice de Gestão Descentralizada recursos utilizados em ações vinculada a Central
Administrativa de Benefícios Sociais, Centros de Referência da Assistência Social

(CRAS) e Serviços de Apoio aos CRAS (SAC's) e Centro de Qualificação Social e

Profissional.
- Projetos SICONV PSB destinado a execução de projetos aprovados no Sistema de
Convênios (SICONV) da Plataforma Mais Brasil do Governo Federal para serviços de

Proteção Social Básica, inclusive os destinados a Organizações da Sociedade Civil.

- Projetos SICONV PSE destinado a execução de projetos aprovados no Sistema de
Convênios (SICONV) da Plataforma Mais Brasil do Governo Federal para serviços de

Proteção Social Especial, inclusive os destinados a Organizações da Sociedade Civil.

- Projetos SIGTV (Sistema Integrado de Gestão de Transferências Voluntárias)
objetiva a execução de projetos de emendas parlamentares aprovados e destinados
a aquisições para as Organizações da Sociedade Civil (a destinação é definida pelo
parlamentar).
- Benefícios Sociais: englobam os benefícios de transferência de renda municipal
sendo eles: Família Substituta, Família Carente de Recursos Materiais, Família

Acolhedora e Renda Mínima. Prevê também os atendimentos realizados no

Programa de Apoio Alimentar referente a aquisições de cestas básicas em espécie
e cartão alimentação;
- Projeto para Implantação e Estruturação de Novos Locais da SEMAS trata-se de
reserva orçamentária destinada a possíveis autorizações de contratações de pessoal
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efetivo e aquisição de equipamentos para novos locais de atendimento que estão
com projetos de reformas ou construção da SEMAS.

Item XVIII- O valor foi estipulado pelo saldo orçamentário no mês de maio de
2021 e será executado em contratações por tempo determinado de educadores,
agentes administrativos e despesas de equipamentos de informática e de custeio
dos locais que atendem usuários vulneráveis em decorrência da Pandemia do Covid-
19,

Em complemento aos esclarecimentos solicitados, temos a ressaltar que
tanto os programas e serviços que possuem recursos de destinação específica dos
Governos Estadual e Federal, como os demais também são custeados através das
rubricas orçamentárias previstas nas Ações Manutenção Geral, Serviços de Suporte
e Gestão de Pessoal, cuja finalidade é atender a todos os segmentos de atendimento
da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Sendo o que cabia apresentar, colocamo-nos à disposição de quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marcos Fernando Simões Guerra Renata Corrêa Gregoldo
Diretor Depto. de G. Adm. e Financeira Secretária da Assistência

Social
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O PROJETO
O projeto é uma iniciativa da prefeitura de Ribeirão Preto
para promover o desenvolvimento social e econômico
através dos jovens dos condomínios Residencial Rio Negro,
Residencial Tapajós e Residencial Tocantins.

O projeto selecionou jovens interessandos em participar
para serem agentes de transformação em suas comuni-
dades. A equipe do projeto irá acompanhar os jovenseirá
ajudá-los a aplicar seus talentos e habilidades em projetos
nos condomínios e nas regiões vizinhas. Por exemplo, um
jovem que gosta de música será orientado por um instrutor
sobre como compartilhar o conhecimento dele para formar
novos músicos na comunidade.

Durante o decorrer do projeto, os jovens serão organizados
em grupos e orientados por um tutor que irá ajudá-los a
desenvolver os projetos dentro da comunidade, tirar
dúvidas e dar o suporte necessário.



ETAPAS
1. Seleção dos jovens interessados

Essa etapajá foi concluída. Foram selecionados 37 jovens
ao todo, nos três condomínios.

2. Identificação das habilidades e talentos
A próxima etapa consiste em identificar as principais

habilidades desses 37 jovens, de forma a separá-los em
grupos com habilidades parecidas.

3. Desenvolvimento
Aterceira etapa terá o acompanhamento de um mentor

para orientar os jovens sobre como utilizar suas habilidades
em projetos de transformação da comunidade. Será a hora

de “colocar a mão na massa”.

4. Acompanhamento
Será feito um acompanhamento de como foi o sucesso dos
jovens em seus projetos, para tirar dúvidas, reorientá-los e

ajudá-los a aproveitar cada vez mais seu potencial.

5. Comemoração
Será realizado um evento com os jovens para comemorar

os projetos e mostrar que eles são a mudança que o
mundo precisa.

e



O que eu gosto
e sei fazer melhor:
Para preenchimento dos jovens inscritos

Nome COMPOR

AaCondomínio:

Dançar

Desenhar

Praticar esporte
Ler e escrever

Reforma, construção e arquitetura

Fazer artesanato

Costurar e customizar roupas

Cuidar do meio ambiente

Resolver problemas com tecnologia

Outro:

*Os encontros com os mentores e com os grupos serão acompanhados
de lanche.



SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE

osc PROCESSO E TERMO VIGÊNCIA DA PARCERIA OBJETO

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MARIA|Processo:2017 044818-1 TERMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
DE NAZARÉ DE COLABORAÇÃO 28/2018. 01/01/2021 À 31/12/2021 INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MARIA |Processo: 2017 044824-8 TERMO, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO,
DE NAZARÉ DE COLABORAÇÃO 27/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MARIA
DE NAZARÉ

Processo 2020 028888-3 - TERMO
DE COLABORAÇÃO 58/2020 FIRMADO

ATRAVÉS DO EDITAL 08/2020 01/11/2020 À 31/10/2021
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

SOCIEDADE ESPÍRITA CINCO DE
SETEMBRO

Processo 2017 043388-9 - TERMO
DE COLABORAÇÃO 18/2018. 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

SOCIEDADE ESPÍRITA CINCO DE
SETEMBRO

SOCIEDADE ESPÍRITA CINCO DE
SETEMBRO

Processo 2020 028869-1 - TERMO
DE COLABORAÇÃO 55/2020

TERMOProcesso 2017 0433842 -

01/11/2020À 31/10/2021

01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA|Processo: 2017 045188-7 TERMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
RITA DE CÁSSIA DE COLABORAÇÃO 25/2018. 01/01/2021 À 31/12/2021 INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA|Processo: 2017 045185-9 TERMO] SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
RITA DE CÁSSIA DE COLABORAÇÃO 24/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

É SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DE Processo 2017 043320-6 INSTITUCIONAL - PESSOA COM

RIBEIRÃO PRETO TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 DEFICIÊNCIA

Processo2017 045830 6
TERMO DE COLABORAÇÃO 35/2018 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

CARIB- CENTRO DE ACOLHIMENTO| FIRMADO ATRAVÉS DO EDITAL INSTITUCIONAL - FAMÍLIA
DE RIBEIRÃO PRETO 08/2017 01/01/2021 À 31/12/2021 ACOLHEDORA

Processo 2017 044861-0 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
CANTINHO DO CÉU TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 INSTITUCIONAL

LAR PADRE EUCLIDES DE COLABORAÇÃO 31/2018

LAR DOS VELHOS DA IGREJA Processo: 2017 043370-2 - TERMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
PRESBITERIANA DE COLABORAÇÃO 17/2018. 01/01/2021 À 31/12/2021 INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

LAR DOS VELHOS DA IGREJA Processo: 2017 043368-0 - TERMO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
PRESBITERIANA COLABORAÇÃO 16/2018. 01/01/2020 À 31/12/2021 INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Processo 2017 045803-9 - TERMO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
01/01/2021 À 31/12/2021 INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

LAR PADRE EUCLIDES
Processo 2017 045800-4  - TERMO

DE COLABORAÇÃO 30/2018 01/01/2021 À 31/12/2021
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA IDOSOS



SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

osc PROCESSO E TERMO VIGÊNCIA DA PARCERIA OBJETO

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE PARA

Processo: 2017 043370-8 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
APAE TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE PARA

Processo 2017 043372-9 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
APAE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2018. 01/01/2021 À 31/12/2021 IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE PARA

Processo 2017 043205-1 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
AMA TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE PARA

Processo 2017 043291-9 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
ADEVIRP. TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

ÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - GE!
Processo: 2017 043334-8

TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2018 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO

DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE
LIBERDADE ASSISTIDA

CENTRO DE ATIVIDADE EDUC.
ESPECIAL DE RIB. PRETO - CAEERP

Processo 2017 043395-8  - TERMO
DE COLABORAÇÃO 23/2018. 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,

IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE PARA

Processo 2017 044861-0 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
CANTINHO DO CÉU TERMO DÊ COLABORAÇÃO 12/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE PARA

CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL-| Processo 2017 043303-8 TERMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
RIB.PRETO DE COLABORAÇÃO 37/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALDE
MÉDIA COMPLEXIDADE PARA

CENTRO DE ATIVIDADE EDUC.|Processo 2017 043302-3  - TERMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
ESPECIAL DE RIB. PRETO - CAEERP DE COLABORAÇÃO 22/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

INSTITUTO LIMITE
Processo 2017 044850-5

TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2018 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO

DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE
LIBERDADE ASSISTIDA

INSTITUTO LIMITE

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
SANTO ANTONIO MARIA DE

CLARET

Processo
TERMO DE COLABORAÇÃO 39/2018

FIRMADO ATRAVÉSDO EDITAL
01/2017

Processo 2017 043300-1  - TERMO DE
COLABORAÇÃO 15/2018

01/01/2021 À 31/12/2021

01/01/2021 À 31/12/2021

ABORDAGEM SOCIAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO

DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE
LIBERDADE ASSISTIDA



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

osc PROCESSO E TERMO VIGÊNCIA DA PARCERIA OBJETO

Processo 2017 045825-0
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TERMO DE COLABORAÇÃO 64/2018 A

le 01/01/2021 À 31/12/2021 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
ESPÍRITA NAVE DA SAUDADE FIRMADO ATRAS. DO EDITAL FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ALVORADA ASSOCIAÇÃO AMIGOS
DE BOA VONTADE

Processo 2017 045826-8 TERMO
DE COLABORAÇÃO 36/2018 FIRMADO|

ATRAVÉS DO EDITAL 08/2017 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO À
VIDA - CASINHA AZUL

Processo 2017 045810 1

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2018
FIRMADO ATRAVÉS DO EDITAL

06/2017. 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO
PSICÓTICO.

Processo 2017 043313-3
TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2018 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CRECEI

Processo 2017 045867 5
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2018

FIRMADO ATRAVÉS DO EDITAL
08/2017 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Processo 2017 045821 7

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2018 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FRATERNIDADE SOLIDÁRIA FIRMADO ATRAVÉS DO EDITAL FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

FRANCISCO DE ASSIS - FRASOL 06/2017 01/01/2021 À 31/12/2021 PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

FAC - FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO

Processo 2017 045824 1

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018
FIRMADO ATRAVÉS DO EDITAL

06/2017 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

INSTITUTO CRESCER CIDADÃO
Processo 2017 045827-6 - TERMO DE

COLABORAÇÃO 65/2018 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

LAR DA CRIANÇA E CRECHE VINDE Processo 2017 0458691 - TERMO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
MENINOS DE COLABORAÇÃO 34/2018 01/01/2021 À 31/12/2021|PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
ORGANIZAÇÃO CASA DAS Processo 2017 045868 3 - TERMO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

MANGUEIRAS COLABORAÇÃO 33/2018 01/01/2021 À 31/12/2021|PARA CRIANÇASE ADOLESCENTES

=
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
SANTO ANTONIO MARIA DE Processo 2017 045820-9 - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CLARET TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018|01/01/2021 À 31/12/2021 MOD |

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
SANTO ANTONIO MARIA DE Processo 2017 045805-5  - TERMO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CLARET DE COLABORAÇÃO 03/2018 01/01/2021 À 31/12/2021 MODI
SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS

DO BEM
Processo 2017 045808 0 - TERMO

DE COLABORAÇÃO 32/2018 01/01/2021 À 31/12/2021

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIALE DA CIDADANIA -

INSTITUTO PROTAGONISMO
Processo 2017 39.322-0 - TERMO DE

COLABORAÇÃO 54/2017 20/11/2020 À 20/11/2021 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

OBSERVAÇÕES:

1- TODOSOS SERVIÇOS SUBVENCIONADOS SÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2- TODAS AS PARCERIAS DESTACADAS NA COR AMARELA SERÃO PRORROGADAS PELO PELO PERÍODO DE 12 MESES. APÓS, A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FARÁ EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

3 TODAS AS PARCERIAS DESTACADAS NA COR AZUL SERÃO AVALIADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PODENDO SER PRORROGADAS
POR 12 MESES OU EM CASO DE AVALIAÇÃO NEGATIVA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ DECIDIR PELA
ABERTURA DEEDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
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a Págiaa: 8
% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS éÊ MUNICIPIÁRIOS RIBEIRÃO PRETO

runs oevaoé “IPM-A segurança do Municipiário de Ribeirão Preto” RIBEIR
EMMA

Ribeirão Preto, 29 de setembro de 2021.

ASTEL:

Em resposta ao Requerimento 6745 da Câmara Municipal do Mandato
coletivo Ramon Todas as Vozes sobre informações referentes ao Plano Plurianual (PPA) para o
período de 2022 a 2025, especificamente do IPM — Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão Preto, seguem as considerações:
- O Programa criado para o período em questão a ser utilizado por esta autarquia é denominado
“Previdência Municipal” e tem como objetivo garantir uma gestão eficiente dos planos de benefícios
previdenciários aos servidores públicos, de acordo com a preconizaçãoda legislação atual.
- Para organizar a execução orçamentária foram criadas quatro atividades para o Programa Previdência
Municipal:
a) Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro, b) Benefícios Previdenciários do Plano
Previdenciário que são custeados pelas receitas de contribuições do servidor e patronal, e no caso do
Plano Financeiro que é deficitário, também custeados com aportes financeiros mensais a serem
suportados pelos entes (Prefeitura, DAERP, SASSOM e Guarda Civil, quando a folha de
aposentados/pensionistas for maior queas contribuições de cada ente apuradas mensalmente),
c) Custeio do IPM; d) Certificação de Pró-Gestão, estes custeados com recursos da Taxa de
Administração.
Osvaloresdas receitas e despesas paraarealização das atividades foram assim alocados no PPA:

PPA
2022 2023 2024 2025

Receitas previsão|Receitas previsão|Receitas previsão Receitas previsão
463.600.000,00 477.000.000,00 483.000.000,00 495.000.000,00

Despesas fixação|Despesas fixação Despesas fixação Despesas fixação
678.000.000,00 691.400.000,00 697.400.000,00 709.400.000,00
Aportes Aportes Aportes Aportes Financeiros

Financeiros Financeiros Financeiros
214.400.000,00 214.400.000,00 214.400.000,00 214.400.000,00

Assim, em resposta a questão formulada quanto ao aumento dos recursos
destinados ao IPM, evidencia-se um constante aumento das despesas, especialmente dos benefícios
previdenciários, podendo ser melhor elucidadas no demonstrativo anexado, onde constam os valores
das despesas realizadas e as variações aumentativas em percentual de 2017 a 2020 com base nos
valores executados da LOA (Lei do Orçamento Anual) do IPMea necessidade dos aportes financeiros
para a cobertura do déficit.
Ademais, após a reforma da previdência, por conta da Emenda Constitucional 103/2019 as solicitações
de aposentadoria aumentaram de forma exponencial, sendo um dos motivos do crescente aumento dos
valores nas peças de planejamento orçameftário.

[ Atenciosamente.
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Ea, Págs a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS %&
E Ê MUNICIPIÁRIOS RIBEIRÃO PRETO

eeeratsaa asno2 é “IPM — A segurança do Municipiário de Ribeirão Preto” RIBEIRÃO PRETO
mm G.OBAi EATUULENDEA

RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2017 A 2021

2017 2018 mois

Receitas Receitas Receitas

previstas realizadas previstas realizadas previstas realizadas

315.000.000,00] 424.314.517,04] 355.350.000,00) 340.476.828,42) 320.355.000,00] 317.825.051,48]

Despesas Despesas Despesas

fixadas atualizadas |realizadas fixadas atualizadas—|realizadas [fixadas jatualizadas—|realizadas

315.000.000,00] 399.000.000,00] 368.393.352,02] 391.472.000,00) 517.152.000,00] 495.990.025,61] 558.055.000,00] 627.030.000,00] 535.395.510,07)

[Resultados [superávit | 5592116500] Jeéficit [e1ss.513197,19] férit—Jrsmoasess

[aportes [ 224.939096,27 [ 237.818576,52]

[Variação despesa [zone | 3408 [ossos | songen]

2020 2021

Receitas Receitas

previstas realizadas previstas

315.000.000,00] 423.974.915,27] 442.900.000,00]

Despesas Desj í

fixadas atualizadas—|realizadas previstas atualizadas

658.592.000,00] 676.450.000,00] 567.640.100,52] 657.300.000,00] 671.500.000,00] lyAbr
L Tuetct—-143.665. 185,25] déficitprevisad -214.400.000,00]

|

[aportes Lnraeasal 137.215.389,90]

[Variação despesa 2019/2020 | 106024]
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Processo PMRP 2021/134414

Interessado:Divisão de Elaboração Legislativa

Assunto: Informações referente ao Plano Plurianual

À ASTEL

Tendo em vista à solicitação da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, através da
representatividade do mandato coletivo Ramon Todas as Vozes, temos a informar o
seguinte:

Trata-se de requerimento em que solicita à FUNDET — FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO

PARA O TRABALHO, as razões para o aumento de recursos destinados a esta
Fundação, bem como as ações de ordem prática na educação para o trabalho.

Em princípio é de se considerar que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei

complementar 24/2021 e foi promulgado em 27 de maio de 2021, através da Lei

Complementar 3060, cujo teor modificou a estrutura Administrativa e reorganizou o
Quadro de Pessoal desta Fundação, motivo que justifica o aumento questionado pelos
representantes do Mandato Coletivo Ramon todas as vozes, lembrando que os cargos
anteriores eram honoríficos.

No que concerne a inquirição quanto as ações previstas de ordem prática na
educação para o trabalho, temos que esta Fundação trabalha com menores
aprendizes e estagiários, diretamente ligados à administração Pública, desde sua
criação há mais de quarenta anos, prestando serviços aos vulneráveis, cujas ações são
evidenciadas pela criação de serviços pela Prefeitura de Ribeirão Preto, nas suas
respectivas Secretarias, conjuminando com aulas teóricas, hoje, realizadas pelo IAPE.

Assim, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Ribeirão Preto, 30 de setembro de 2021.

PLAUTÓ GARCIA LEAL FILHO

DIRETOR PRESIDENTE - FUNDET 6 7 4 Ç

Lanon



DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE

PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO- FUNDET, REVOGA DISPOSITIVOS
DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 1.227, DE 05 DE JULHO DE 2001,E Nº 1.412, DE 04 DE

DEZEMBRO DE 2002, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Faço saber que a Câmara Municipal

aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 24/2021, de autoria do Executivo Municipal e eu
promulgo a seguinte lei: CAPÍTULO | DAS DISPOSIÇÕES GERAIS A



Quarta-feira, 02 de Junho de 2021

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.069
DE 27 MAIO DE 2021

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E
REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA FUN-
DAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDET,
REVOGA DISPOSITIVOS DAS LEIS COMPLEMENTARES
Nº 1.227, DE 05 DE JULHO DE 2001, E Nº 1.412, DE 04 DE
DEZEMBRO DE 2002, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovouo Projeto de Lei
Complementar nº 24/2021, de autoria do Executivo Munici-
pal e eu promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO 1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a nova or-
ganização da Fundação de Educação para o Trabalho, abre-
viadamente “FUNDET”, das estruturas quea integram e seu
quadro de pessoal.
Artigo 2º - A FUNDET tem personalidade jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, com prazo indeterminado, pos-
sui autonomia administrativa e patrimônio próprio gerido
pelos respectivos órgãos de direção, vinculando-se ao Gabi-
nete do Prefeito Municipal.
Artigo 3º - À FUNDET atua em todo o território municipal e o
seu patrimônio é o que a integra na data de publicação desta
Lei Complementar, tendo por sedee foro a cidade e comarca
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Artigo 4º - À FUNDET tem por finalidade:
| -a promoção do direito à profissionalização do adolescente
- sendo esta entendida como educação integral para o
trabalho e pelo trabalhoe à proteção no trabalho, nos termos

|do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
Il-a promoção de ações voltadas à prevenção e à erradicação
do trabalho infantil;
Hi-a promoção de aprendizagemequalificação profissional
para jovens;
Iv - a promoção de estágios para estudantes de graduação

|
e pós-graduação;
V -a promoção de empregos para os jovens.
Parágrafo Unico - Para cumprir suas finalidades, a FUNDET
atuará por meio de fomento e articulação de ações públicas,
execução, gerenciamento e financiamento de projetos e sen-
sibilização de toda a sociedade, podendo estabelecer con-
vêniose contratos, podendo inclusive, atuar como agente de
integração, consolidando programasde estágio para estu-
dantes de graduação e pós-graduação, nos termosda legis-
lação vigente.
Artigo5º- A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, obietivando
o cumprimento das finalidades da FUNDET, fica autorizada
a estabelecer convênios para:
1 - comissionar servidores municipais na FUNDET;
Il - financiar projetos propostos pela FUNDET;
Wi - propiciar paraa FUNDET instalações fisicas, equipamen-
tos, materiais, assessorias, tecnologias e outras condições |

inerentes ao trabalho da entidade e ao cumprimento de suas |

finalidades;
IV - fomentar programas municipais, selecionando bolsistas |

de pós-graduação para regular atuação.

Biário Oficial
RIBEIRÃO PRETO - SP

CAPÍTULO Ii
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Seção |
Da Estrutura Administrativa

Artigo 10 - A FUNDET é formada pela estrutura administra-
tiva estabelecida nos parágrafos seguintes e representada
nos Anexos desta Lei Complementar:
$ 1º - Diretoria, composta por:
1 - Presidência;
1 - Diretoria Administrativa;
Hit - Diretoria Financeira.
8 2º - Coordenadoria de Projetos.
$ 3º - Conselho Gestor.

Seção Il
Da Presidência

Artigo 11 - A Presidência é órgão que integra a estrutura d

FUNDET em conformidade com a estrutura administr:
descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos.
$ 1º - A Presidência é dirigida por cargo com nível de Pre-
sidente, de provimento em comissão, de livre nomeação e
exoneração pelo Prefeito Municipal.
$2º-As atribuições do cargo de Presidente se resumem, su-
mariamente, em coordenar, controlar, programare avaliaras
atividades da Fundação.
$3º- O requisito de provimento do cargo de Presidente é pos-
suir Ensino Superior Completo.
84º. Ao Presidente cabem, exclusivamente, as seguintes
atribuições:
|- representar judicial e extrajudicialmente a FUNDET, ativa
e passivamente;
H-assinar, juntamente como Diretor Financeiro, os balancet:
mensais, o balanço anual, os mapas mensais demonstrati-
vos da receita e despesas e seus anexos, bem como os do-
cumentos relativos à aquisição dos bens móveis e imóveis.
contratos, convênios e acordos;
Hi - assinar, juntamente com o Diretor Financeiro e, na falta
deste, com o Diretor Administrativo, os saquese aceites de

| responsabilidade ou emissão da FUNDET;
IV-nomear, demitire procedera atos correlatos e regulamen-

| tares relativamente a servidores da FUNDET e designar o

Artigo 6º - A FUNDET participará ativamente dos Programas
|

Municipais Ribeirão Criança e Ribeirão Jovem, além de ou- |

tros projetos voltados ao atendimento de crianças, jovens e
famílias, para cumprir suas finalidades.
Artigo 7º - Para a consecução de suas finalidades, a FUNDET

Coordenador de Projetos;
V- assinar a autorização para pagamentos de salários, adi-
cionais e demais obrigações para servidores e bolsas
aprendizes e estagiários, na forma da legislação aplicáv:
VI-nomear comissões, baixar regulamentos, instruções, or-
densde serviços e outros atos para perfeito andamento dos
trabalhos e cumprimento das finalidades da FUNDET.

Seção II)
Da Diretoria Administrativa

Artigo 12 - A Diretoria Administrativa é órgão que integra a
estrutura da FUNDET em conformidade com a estrutura
administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus
Anexos.
$1º- A Diretoria Administrativa é dirigida por cargo com nível
de Diretor, de provimento em comissão, de livre nomeação
e exoneração pelo Prefeito Municipal.
$2º- O requisito de provimento do cargo de Diretor Adminis-
trativo é possuir Ensino Superior Completo.
$3º- As atribuições do cargo de Diretor Administrativo se re-
sumem, sumariamente, em exercer a direção das atividades

| desenvolvidas pelas unidades que lhe são subordinadas,

fica autorizada a incluir, em seus programas, aprendizes e |

estagiários cujas atividades serão regidas pelas disposições
legais vigentes e aplicáveis à espécie.
Artigo 8º- A FUNDET terá duração indeterminada e,no caso
de sua extinção,a Legislação Municipal disporá sobre a re-
versão de seus bensa entidades que cuidem de crianças e
ou adolescentes em Ribeirão Preto, ouvido o parecer do
órgão competente.
Artigo 9º - A FUNDET é regida, além do disposto nesta Lei

|

Complementar, por seu Estatuto, conforme aprovado pelo
Conselho Gestor.
Parágrafo Único - O Estatuto aprovado nos termos do caput
será submetido à apreciação do Prefeito Municipal para
aprovação por meio de Decreto.

respondendo portodas as incumbências airiduídas para a
Diretoria.
$ 4º - As atribuições detalhadas do Diretor Administrativo
são:
|-proporà Diretoria que submeterá à aprovação do Conse-
lho Gestor, o plano anual de metas da FUNDET;
H - proceder ao expediente das reuniões e anotar em livro
próprio as atas correspondentes;
1H - auxiliar o Presidente no desempenho das suas funções:
IV - substituir o Diretor Financeiro em suas faltas e impedi-
mentos;

|V - exercer a coordenadoria técnica da FUNDET.
Seção IV

Da Diretoria Financeira
Artigo 13 - À Diretoria Financeira é óraão que inteara a estru-



Biário Oficial
RIBEIRÃO PRETO - SP

tura da FUNDET em conformidade comaestrutura adminis-
trativa descrita nesta Lei Complementar e em seus Anexos.
$ 1º- A Diretoria Financeira é dirigida por cargo com nível de
Diretor, de provimento em comissão, de livre nomeação e
exoneração pelo Prefeito Municipal.
$2º- O requisito de provimento do cargo de Diretor Financei-
ro é possuir Ensino Superior Completo.
83º - As atribuições do cargo de Diretor Financeiro se re-
sumem, sumariamente, em exercer a direção das atividades
desenvolvidas pelas unidades que lhe são subordinadas,
respondendo por todas as incumbências atribuídas para a
Diretoria.
$ 4º. As atribuições detalhadas do Diretor Financeiro são:
1- proceder à guarda dos valores da FUNDET;
W - realizar o controle das arrecadações;
tl - acompanhar a escrituração contábil e o controle patri-
monial;
IV fiscalizar as despesas;
V - propor estratégias e providências para a receita da
FUNDET;
VI - substituir o Diretor Administrativo em suas faltas e im-
pedimentos;
Vil - estabelecer e supervisionar as rotinas de controle patri-
monial.

Seção V
Da Coordenadoria de Projetos

Artigo 14 - A Coordenadoria de Projetosé órgão que integra
a estrutura da FUNDET em conformidade com a estrutura
administrativa descrita nesta Lei Complementar e em seus

|

Anexos.
$ 1º. A Coordenadoria de Projetos é dirigida por cargo com
nivel de Coordenador, de provimento em comissão, de livre
nomeação e exoneração pelo Presidente da FUNDET.
82º - O requisito de provimento do cargo de Coordenador de
Projetos é possuir Ensino Superior Completo.
53º. As atribuições do cargo de Coordenador de Projetos se | Vi

resumem, sumariamente, em supervisionar, coordenar, con-
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com a estrutura administrativa descrita nesta Lei Comple-
mentar e em seus Anexos.

|
Artigo 16 - O Conselho Gestor será composto por seu Pre-

| sidente e mais 11 (onze) membros da seguinte forma:
1-5 (cinco) representantes de órgãos governamentais,
H- 5 (cinco) representantes da sociedade civil;
Hi - 1 (um) representante dos adolescentes aprendizes com
direito a voz, mas sem direito a voto, eleito por seus pares.
& 1º - Somente poderão ser membros do Conselho Gestor
membros designados pelo Prefeito Municipal.

| $2º- O processo eleitoral para escolha do representante dos
adolescentes aprendizes será presidido pelo Presidente da
FUNDET, que fará publicar o edital de convocação com as
regras paraas eleições.
$3º- A designação dos membros Conselheiros terá duração
de 02 (dois) anos, permitida a recondução dos represent:
tes de órgãos governamentais e da sociedade civil, a critério
do Prefeito Municipal.
& 4º - Será designado igual número de suplentes para todas
as categorias representadas no Conselho, sendo as regras
de substituição dos titulares pelos suplentes definidas no re-
gulamento interno do Conselho Gestor.
$5º.. O Prefeito Municipal é o Presidente nato do Conselho
Gestor e, em seus impedimentos, será substituido pelo Pre-
sidente da FUNDET.
Artigo 17 - Compete ao Conselho Gestor:
1- propor alterações aos Estatutos da entidade e analisar as
propostas de alterações feitas pela Diretoria, submetendo-
E à aprovação do Prefeito Municipal por meio de Decr

- aprovar e acompanhar o plano anual de metas dalidade;
Hil - zelar pelo cumprimento das finalidades da FUNDET;

|
IV - acompanhar a aplicação dos recursos, bem como apro-
var o Balanço Anual da FUNDET;

| V- eleger membros do Conselho Fiscal;

trolar e executar as atividades sob a responsabilidade da |

unidade.
5;4º - As atribuições detalhadas do Coordenador de Projetos
são:
|-propor à Diretoria, que submeterá ao Conselho Gestor, os
critérios e as diretrizes para aprovação dos projetos educa-
cionais;

- eleger os membros da Diretoria.
Artigo 18 - O Conselho Gestor será reunido ordinariamente,
uma vez porano,por convocaçãofeita por seu Presidents,

| O Prefeito Municipal e, extraordinariamente, tantas vezes

H- avaliar os projetos educacionais apresentados, incluindo
|

ovalor dos recursos previstos para serem aplicados, propon- |

do à Diretoria a aprovação ou fornecendo o embasamento
para a rejeição;
Il - estabelecer instrumentos para avaliação sistemática
continuada dos projetos;
IV - frequentar os locais onde serão desenvolvidas as ativi-
dadese programas da FUNDET, para acompanhar a aplica-
ção das diretrizes pedagógicas programadas;
V-acompanharas pesquisas e projeções a respeito do mer-
cado de trabalho e da organização da sociedade e utilizar |

essas informações para análise dos projetose para orienta-
ção da Diretoria e do Conselho Gestor, no gerenciamento da |

FUNDET;
VI! - proporà Ditetoria o detalhamento para implantação de
programa continuado de capacitação dos servidores da
FUNDET e dos educadores orientadores de estágios de
aprendizagem que acompanharão os adolescentes e jovens
nas atividades laborativas e as crianças e familiares nas

|

| 1-0% (um) cargo de Agente de Operações;demais atividades programáticas;
VII - propor à Diretoria o plano de implantação do cadastro e
acompanhamento dos adolescentes aprendizes, após o tér-
mino do curso de formação;
Vill- proporà Diretoria o plano de ações de sensibilização do
empresariado em particular e da sociedade em geral sobre
a erradicaçãodotrabalho infantil, o direito à profissionalização

quantas necessárias, por convocação que também poderá
ser feita pelo Presidente da FUNDET.
$ 1º Na reunião ordinária, o Conselho Gestor
plano anual de metas e o balanço anual.
52º - A convocação das reuniões extraordinárias será feita
respeitando-se um prazo minimo de 01 (um) dia útil antes da
data da reunião, sendo a pauta explicitada no texto da
convocação.
$3º - O funcionamento do Conselho Gestor será definido
seu regimento interno.
$ 4º - O Conselho Gestor elegerá entre seus membros 03
(três) nomes para comporem o Conselho Fiscal para manda-
to de 01 (um) ano.
$5º - O Conselho Fiscal deverá acompanhar os balancetes
mensais e apresentar ao Conselho Gestor o relatório de
apreciação das contas consolidadas no balanço anuai da
FUNDET.

apreciará o

Seção Vil
Dos Servidores Públicos do Quadro Geral

Artigo 19 - O quadro geral permanente de servidores públi.
cos da FUNDET é formado pelo conjunto de cargos previstos
nesta Lei Complementar.
Artigo 20 - Ficam criados junto à FUNDET os seguintes car-
gos de provimento efetivo:

H - 01 (um) cargo de Motorista;
HI - 01 (um) cargo de Técnico em Contabilidade;
IV - 01 (um) cargo de Agente de Administração;

|

V-VETADO;

do adolescente e sua proteção no trabalho, e a emprega-
|

| os servidores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.bilidade do jovem.
Seção VI

Do Conselho Gestor
Artigo 15 - O Conselho Gestor é órgão superior de delibera-
cão que inteara a estrutura da FUNDET em conformidade

- VETADO.
Parágrafo Unico- A evolução funcional dos servidores efeti-
vos da FUNDET obedecerá às mesmas regras vigentes para

Artigo 21 - Fica autorizado o Prefeito Municipal a colocar à
disposição da FUNDET pessoal do quadro permanentes da
Administração Municipal em complementação aos cargos
criados no artigo 24 desta Lei.
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CAPÍTULO Hi

DO PATRIMÔNIO
Artigo 22 - Os recursos provenientes da FUNDET advirão:
|-das dotações consignadas anualmente no Orçamento Mu-
nicipal;
Il - das subvenções, auxílios e contribuições de organiza-
ções governamentais e não governamentais, contratos e
convênios;

HH - das contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
IV - dos valores resultantes de aplicações financeiras de re- |

cursos próprios;
V-outras rendase recursos, vinculados aoestrito cumprimen-
to de suas finalidades institucionais.
$1º- Anualmente o Município fará constar de seu orçamento
dotações específicas ao cumprimento no inciso 1.
$2º- A aplicação dos recursos, bem comoarespectiva pres-

.

tação de contas, obedecerá às normas da legisiação em vigor.
Artigo 23 - A FUNDET será isenta do pagamentode tributos,
taxas e contribuições de melhoria municipais, nos moldes da
legislação tributária municipal aplicável à espécie.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 24 - Todos os cargos comissionados previstos nesta
Lei Complementar e em seus Anexos ficam criados e confi- |

gurados nos termos aqui previstos.
Artigo 25 - As remunerações, simbologiase referências pre-
vistas nesta Lei Complementar e seus Anexos têm como ba-
se a tabela de vencimentos existente na Municipalidade.
Artigo 26 - As remissõesna legislação especifica às carrei-
ras, cargose níveis, conforme o padrão anterior, passarão a
referir-se às carreiras, cargos e níveis correspondentes nes-
ta Lei Complementar.
Parágrafo Unico - Caso não haja carreira, cargos ou nível
corresponde nesta lei, deverá ser observada a carreira,
cargoou nivel correspondente na Administração Direta.
Artigo 27 - Os cargosde direção da FUNDET ficam redeno-
minados nos termos do anexo IV desta Lei Complementar.
Artigo 28 - São parte integrante desta Lei Complementar os
seguintes anexos:

mmOficial
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| H - Anexo Il - Tabelas de Referências Remuneratórias -
1 Cargos Comissionados;
|

Hi - Anexo Ill - Tabelas de Referências Remuneratórias -
| Cargos Efetivos;

IV - Anexo IV - Cargos Redenominados;
V-AnexoV- Atribuições de CargosEfetivos e Comissionados;
VI - Anexo VI - Organograma da Estrutura Administrativa -
Fundação de Educação para o Trabalho.
Artigo 29 - Ficam revogados expressamente:
|- os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 1.227,
de 05 dejulho de 2001:
ajar. 2º;
D)art. 3º;
cjart. 4º;
d)art. 5º;
ejart. 6º;
Bart. 7º;
g)art. 8º;
h) art. 9º;
i) art. 10;
Dar. 11;
k)art. 12;
art. 13;
mart. 14;
njart 15;e
o)art. 16.
H-os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 1.412,

| de 04 de dezembro de 2002:
ajart.2º%e
b)art. 3º.
HI - as demais disposições em contrário.
Artigo 30 - Estalei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Rio Branco
DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal
ANTONIO DAAS ABBOUD

Secretário de Governo
RICARDO AGUIAR

Secretário da Casa Civil
| - Anexo | - Quadro de Cargos Existentes; l

UE 02.08.10

ANEXO |
QUADRO DE CARGOS EXISTENTES

1. CARGOS EFETIVOS
REFERÊNCIA CARREIRA CARGO NÍVEL DE VENCIMENTO REQUISITOS | JORNADA DE [roraL DE |

INICIAL DA CARREIRA TRABALHO CARGOS

d Agente de Operações|Agente de Operações 01101 Ensino Fundamental 40 (quarenta) horas semanais|1

Completo
E Agente de Transporia Noborisa 05107 Ensino FundamentaiCompleio|aO(quarenia)horassemanais|1 |

e CNH Categorias "O"
|

!

1 Agente de Administração | Agente de Administração TIO EnsinoMécio Completo | sD(querenta)horas semanais|1

tá Agente Técnico|Técnico em Contabilidade 141.09 Ensino Médio Completoe Curso | 40 (quarente)horessemenais
|

1

: Técnico Profissionalizante e |
|

Registro Profissional naforma dalei |
|

TOTAL [a
2. CARGOS COMISSIONADOS

| DENOMINAÇÃO REFERÊNCIA | PROVIMENTO REQUISITOS | JORNADADE |
TOTALDE

REMUNERATÓRIA | TRABALHO | cargos
Presdento 7 Ess Tomissionado - ve nomeação é Ensino Superior Completo | Disponbiidado | 1

exoneração pelo Erafaito l l

Diretor Adminisiraivo T TT” Comissionado - livre nomeação é Ensino Superior Completo | Disponibilidade |
7

exoneração pelo Prefeito | |

Diretor Financeiro € Comissionado - livre nomeação e Ensino Superior Completo Disponibilidade 1

exoneração pelo Prefeito
Coordenadorde Projetos c Comissionado- livre nomeação e Ensino Superior Completo | Disponibilidade I

1

||exoneração pelo Presidente da FUNDET l

TOTAL ã

ANEXO
TABELAS DE REFERÊNCIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS COMISSIONADOS
Tabela 1

1

REFERÊNCIA REMUNERATÓRIA VR. SÍMBOLO VR. GRAT.
|

E-3s R$ 10.221,21 9.328,78 |

c R$ 8.825,23 7.973,44 1
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Tabela 2
l QUANTIDADE CARGOS COMISSIONADOS REFERÊNCIA REMUNERATÓRIA
L 1 Presidente F-3S
| 1 Diretor Administrativo e
[

1 Diretor Financeiro c
1 Coordenador de Projetos c

ANEXO HI

TABELAS DE REFERÊNCIAS REMUNERATÓRIAS
CARGOS EFETIVOS

(01) Agente de Operações
jornada de 40 horas semanais |

Classe T Classe Z [ Classe3 [ Classe 4 !

NÍVEL Vr. Nível Vr.Grat. NÍVEL Vr. Nível Vr.Grat. | NÍVEL | VrNível | VrGrat. | NIVEL | VrNiível
01.101 1.766,71 1.380,24|01201 2.294,32 170244 | 01301 | 267016 | 209309 | 01401 | 312855 |

!

T

01.1.02 1.803,78 1.409,21 01.202 2.321,83 1.813,93 01.302 271131 2.118,21 01402 | 316091
01.1.03 1.841,65 1.438,79|01203 2.349,68 1.835,69 013.03 2.743,83 2.143,62|01403 3.190.90
01.1.04 1.880,35 1.469,03 01.204 2.377,88 1.857,72 01.3.04 2.776,76 | 216934 | 01404 3.221,82

l

|
[

f

| 01405 3.253,15
1.960,15 1.531,37|01.206 2.435,32 1.902,59 01.3.06 2.843,81 2.221,73 | 01406 3.284,82

T

|

T

l

01.1.06
01.1.07 2.001,32 1.563,54|01207 2.464,52 1.925.417 01307 | 287792 2.248,38|01407 3.316,89

014.08 3.348,33
014.09 3.382,18 2.688,92 |[

014.10 | 341540 2.721,1:
t

+

I

!

011.05 | 1.919,84 1.499,87|01.205 240641 1.880,07 01.3.05 2.810,09 | 2.195,39
i

l

l

T

/

01.108 2.043,33 1.596,36|01.208 2.492,09 1.948,51 | 01.308 2.912,48 2.275,88
01.1.09 2.086,25 1.629,89 01.209 2.524,02 1.971.980 | 01.309 2.947,42 2.302,67

|
T

1

101.1.10 2.130,06 1.664,12 01.2.10 2.554,33 1.995,57 013.10 298279 | 2.330,37
101.1.1 2.174,80 1.699,07 012.11 2.584,99 2.019,53 013.11 3.018,56 | 2358.26 014.11 344805 |

101.112 2.220,48 1.734,75 01.212 2.615,99 2.043,75 013.12 305481 | 238657 | 014.12 3.483.10
101.1.13 2.267,11 1.771,18 01.2,13 2.647,39 2.068,28 013.13 | 309146 | 241527 | 01413 351753 |

[

(05) Agente de Transporte
Jornada de 40 horas semanais

Classe 1 Classe 2 Classe 3 l Classe 4
Nr. Nível Mr Grat. NÍVEL|Vr.Nível Nr. Grat. NÍVEL Vr. Nível Vr.Grat. NÍVEL Vr. Nível J

1.919,84 1.499,87 05.2.01 2.391,68 1.868,50 05.3.01 2.727,02 2.130,49 05.401 3.109,37 2.429,20 |

1.960,15 1.531,37 05.2.02 2.420,36 1.890,91 05.3.02 2.758,72 2.156,04
2.001,32 1.563,54 05.2.03 2.449,42 1.913,61 05.3.03 279285 | 2.181,92
2.043,33 1.596,36 05.2.04 2.478,81 1.936,57 05.3.04 282636 | 2.208,10
2.086,25 1.529,89 05.2.05 2.508,55 1.959,81 05.3.05 2.860,28 | 223460

!

1

3.236,95
2.130,06 1.664,12 05.2.06 2.538,66 1.983,33 05.3.06 2.894,62 2.261,43 3.268,45
2.174,80 1.699,07|05207 2.569,13 2.007,13 05.3.07 2.929,35 2.288,56 | 3.300,31

2.220,48 1.734,75|05.208 2.599,96 2.031,22 05.3.08 2.964,49 2.316,02 | 2.332,56
2.267,11 1.771,18|05.209 2.831,14 2.055,59 05.3.09 3.000,09 2.343,83 | 3.365,19
231471 1.80837|05210 2.862,72 2.080,26 05.3.10 3.036,07 2.371,93 | 3.308,23 |

2.363,32 1.846,35 05211 2.604,68 2.105,23 053.11 3.072,50 2.400,40 343166 |

(41 - Antiga Tabela 12) Agente de Administração
jornada de 40 horas semanais

Classe 1 Classe 2 Classe 3 I Classe
[VrNívei|VrGrat|NÍVEL|VrNível [ WrGrat|NIVEL | VrNível | VrGrat | NÍVEL | VrNível | VrGrat

2.780,76|210030|11201|341023|271616|11301 | 380250|209701|11401 |
|

284939|222608|11202|344381|274875|11302 | 384079|313417|1402 |

290924T227285|41203|aa| areia 14 387953 | 2.171.759|11405 | 433

297034|232058|11204|3512 2815,13, 391872|220004|tid0s | 425225
303270|236930|11205|354608|224893 305840|3.248,36|11405 | 442755 |

309640|241907|11200|358218|288310 3.008,55|2.287,94|11406 | 447328
3.15654|240986|11207|361782|297770 403918|332679|M407|451062
3.200,97|252174|11208|365388|295277 E 4.080,29|336670|11408|456651 |
326452|257470|11200|360038|298815|11309|442190|3.407,10|11409|agiast

[332020|262676|11210|372731|202401|11310|416401|344799|11410|acoes |

[23707|268306|112M|576467|206028|11311|420664|248955|Mai!|aviso |

(14 — Antiga Tabela 15) Agente Técnico
jornada de 40 horas semanais

Classe 1 Classe 2 Classe 3 T Classe 4
Vr.Nível|VrGrat.|NÍVEL|VrNível|Vr.Grat. NÍVEL|VrNível T VrGrat | Vr, Nível

303270|236090|14201|365273|295160 407902 | 32.965,46 4.565,04
309640|241007|14202|368023|298703 4.120,61 | 3.405,85 |

315854|246086|14203|372615|302288 4.16269 | 3.446,71 |

320987|252174|14204|376850|305014 4.205,29 | 3.488,06 |

326452|257470|14205|380134|309587 424842 | 9.520,94 L

[ 332020|262876|14206|383958|313200 4.29204 | |

[ 337707|260296 | 14207|387832 , 217062 | 4.338,20 | 3.61516 !

[| 343512|274023|14208|39752 [ 320867 | 4.380,88 | 365854 | Í

340438|279786|14200|395716 | 324715 | 442611 | 370245|14400 |

355491|265662|14210|390728 | 247187 | 14440 |

351669|291667|14211|403782 | 451818 | EE
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ANEXO IV
CARGOS REDENOMINADOS

NOMENCLATURA ANTERIOR NOVA NOMENCLATURA ]

Diretor Tesoureiro Diretor Financeiro |

Diretor Secretário Diretor Administrativo |

Gerente da Coordenadoria de Projetos Coordenador da Coordenadoria de Projetos I

ANEXO V
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

1. ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS

TABELA 1

[ 0% - AGENTE DE OPERAÇÕES 1

[

AGENTE DE OPERAÇÕES !

[Quentidade | 7] | Niveldeingresso 1 MAM +
| Descrição Sintética ]

Atuam na execução de tarefas de natureza operacional, estruturadas, mediante
procedimentos padronizados e rotineiros.
Atribuições Típicas

* Abrange áreas de limpeza, conservação, zeladoria, cozinhas, estoques, abas-
tecimento, lavagemelubrificação de veiculos, operação de equipamentos,
atendimento telefônico;

* Apoio operacional para tarefas específicas da área em que estão lotados, tais
como: auxiliar na área médico - veterinária, portaria, recepção, triagem e
inspeção de alunos.

ESPECIFICAÇÕES
Efetivo por Concurso Público
40 (quarenta) horas semanais
Obs.: O agente de operações, quando vinculado ex-
clusiva e especificamente à função de atendimento
telefônico, com triagem de ramais, encaminhamentos
e regulação médica, em locais estabelecidos para a
atividade, cumprirão jornada de 30h semanais e 150h

mensais.
Ensino Fundamental Completo
Desnecessária

|

L

[ Formade Provimento
| Jomadade Trabalho

Requisitos
Experiência

TABELA2

[ 05 - AGENTE DE TRANSPORTE |

[ I I MOTORISTA |
| Quantidade 1 Nível de Ingresso
| Descrição Sintética

Atuam na condução de veículos automotores, para o transporte de passageiro e
de carga e conservação dos mesmos.
Atribuições Típicas.

|* Dirigir automóveis,caminhões e demais veículos de transporte de passageiros
||ecargase transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos,

garantindo a segurança dos mesmose, após a utilização, recolhero veículoem
local previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fecha-.

do;

Vistoriar os veiculos diariamente, antes e após sua utiização, verificando o
estado dos pneus, nível de combustivel, óleo do carter, bateria, freios, faróis,
parte elétrica é outros, para certificar-se das condições de tráfego, realizando
reparos de emergências quando necessário;
Requisitar a manutenção dos veiculos quando apresentem qualquer irregula-

ridade;
Observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e
demais veiculos;
Controlar e orientar a carga e descarga de materiais e equipamentos, para
evitar acidentes e danos na carga;
Observar e controlar os periodos de revisão e manutenção recomendados

preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização do veicui

Realizar anotações, segundo as normas estabelecidase orientações recebi-
das, da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas transportadas,
itinerários percorridos, além de outras ocorrências a im de manter z boa

organização e controle da Administração;

05.107

| |* Efetuaro recolhimento de animais nas ruas conforme as insiruções recebidas; |
* Realizar o transporte de pessoas doentes, migrantes e moradores de rua;
* Executar outras atibuições afins.

ESPECIFICAÇÕES
Forma de Provimento | Efetivo por Concurso Público
Jornada de Trabalho|40 (quarenta) horas semanais

| Requisitos Ensino Fundamental Completo, CNH Categorias “D":

[Experiência Desnecessária.

TABELAS

11 - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade | 7] INiveideingresso | AM
Descrição Sintética Í

Atuam na execução de tarefas da área administrativa, simples ou complexas, |envolvendo desde controles, conferências, triagens, encaminhamentos, recepção|
e entrega de materiais, alé atendimentos especializados, elaboração de cálculos, |
relatórios, planilhas, documentos e informações de natureza especifica sobre
assuntos próprios das áreas em que estão vinculados. |

Auxiliar nos serviços intemose extemos de apoio aos trabalhos burocráticos, |
controle de correspondências, protocolo e serviços de organização administrativa, |
encaminhando memorandos e ordens de serviços às unidades da FUNDET. |

Atribuições Típicas, |

* Proceder 20 atendimento das pessoas que procuram seu setor e seu encami

nhamento às repartições devidas, !

Atender telefonemas, anotando os recados ou dando ciência cos ir
Proceder ao arquivamento de prontuários, quando for o caso, eatendimento zo
público e agendamento vinculado ao setor,
Fazera distribuição de correspondência;
Manusear sistema operacional de microcomputador digitando textoseplanilhas |

em apoio 20s serviços específicos e insrentes a atividade administrativa, |

auxiliando as respectivas chefias;
Efetivar protocolo, abertura de processos e procedimentos administrativos,
registrando atose se fazendo acompanhar do trâmite do mesmo, arquivando

|

e fazendo respectivas anotações nos autos dos respectivos processos;

Executar serviços intemos e extemos, encaminhando documentos, mensa-.

| | gens, memorandos e ordens de serviço, auxiliando no controle de protocolo |

|
destes documentos;

| + Preencher documentos simples de baixa complexidade e responsabilidade; |

| + Prepararcópias de documentos para unidadesintemas ourepariições públicas
|

| couentidades privadas;
* Conservarmáquinase squipamentosde escritórios, sobsua responsabilidade; |Controlar estoques de material de escritório da unidade;

Prestar informações sobre andamento e posição de processo; !

Entregar documentos, convocações, correspondências, avisos, circulares,|
convites etc.;
Preencher guias de encaminhamentos, recolhimentos e cutros;

mentos, seguindo padrões determinados;
Executar serviços burocráticos internos de interesse da unidade; |

Executar outras tarefas correlatas ou afins, de acordo com instruções ou|determinações da chefia.

ESPECIFICAÇÕES |

| Forma de Provimento|Efetivo por Concurso Público
Jornada de Trabalho [40 (quarenta) horas semanais,
Requisitos Ensino Médio Completo i

Experiência| Desnecessária ]
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TABELAS

A[ 14 - AGENTE TÉCNICO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE =
Quantidade|1 | Nível de Ingresso | 14.4.01

Descrição Sintética
Exercer as atividades de nível técnico atribuídas à sua área.

+ Coordenam,orientam e executam a contabilização financeira, orçamentária e
patrimonialda Prefeitura, conforme normas, procedimentos elegislação, median-
te supervisão superior,
Efetuar a escrituração de atos e fatos administrativos e lançamentos contábeis
emgera!;
Classificar e conferir os documentos de natureza financeira e contábil,

|
Preparar as guias para o recolhimento de tributos, taxas e depósitos e consig-

| rages:
|* Participar da elaboração da proposta orçamentária anual, balancetes e créditos.

adicionais orçamentários.L
f ESPECIFICAÇÕES
| Forma de Provimento|Efetivo por Concurso Público

Jornada de Trabalho|40 (quarenta) horas semanais |

Requisitos | Ensino Médio Completo, Curso Técnico Profissiona-|lizante e Registro Profissional na forma da Lei |

[Experiência | Desnecessária

+

Atribuições Típicas |
i

Quarta-feira, 02 de Junho de 2021

* Direção superior das atividades dos órgãos sob os quais exerce comando
mediato e que estão hierarquicamente abaixo na estrutura administrativa,

observando as metas, objetivose diretrizes estabelecidas por superior hisrár- |

|

quico;
Distribuição das tarefas entre subordinados, controtando os prazos para a
execução;
Cumprimento e determinação do cumprimento de ordens superiores;
Avocação, de modo gere! ou em casos especiais, de atribuições ou competên- |

cias de unidades ou de servidores públicos que lhe são subordinados;

Organização, propositura, adoção de providencias de implementação e fisoa- |

lização do cumprimento de programas de trabalho de unidades que lhe são |

subordinadas, levando em consideração e aprovação de eventuéis superiores |

hierárquicos;
Prestação, a superiores hisrárquicos, de informações ou esciarecimentos |

sobre os assuntos de sua alçada ou assuntos que devam subir à consideração |

superior,
Adoção das medidas necessárias paraodesermgenho eficiente dos serviços

sob a sua chefia, propondo ao superior hierárquico imediato as que nã:

de sua alçada;
*

|

Prolação de despachos decisórios emassuntos de sua alçada,
naqueles cuja decisão está fora de sua alçada; I

Pesquisa, estudo e proposta de meios para tomar mais eficier

execução dos serviços ligadosà unidade administrativa sob o seu co:

Articulação com as demais unidades administrativas dentroefora da
de modoa garantir obom funcionamento dos serviç
correlatas ou afins, de acordo com instruções ou determinações ca chefe.

E ESPECIFICAÇÕES
2. ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS Forma de Provimento | Comissionado de Ivre nomeação = exoneração pelo |

| Prefeito Municipal

-
| Jornada de Trabalho|Disponibilidade

TABELA 1
Requisitos Ensino Superior compleio
Experiência Desnecessária

PRESIDENTE
Quantidade | 1) | Referência LES
Descrição Sintética |

TABELAS
Exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são
subordinadas, respondendo por todasas incumbências atribuídas para a Dire-| | COORDENADOR
tora, Quantidade | 1 | Referência | c
Atribuições Típicas

|
Descrição Sintética

* Representar judicial e extrajudicialmente a FUNDET, ativa e passivamente:
Assinar juntamente com o Diretor Financeiro os balancetes mensais da razão,|
O balanço anual, os mapas mensais demonstrativos da receita e despesas aseus anexos, bem como os documentos relativos à aquisição dos bens móvei:

e imóveis, contratos, convênios e acordos;
Assinar, juntamente com o Diretor Financeiro e,na falta deste, com o Diretor |
Administrativo, os saques e aceites de responsabilidadeou emissão da FUNDET,|
Nomear, demifre proceder aatos correlatos e regulamentares relativementea |

servidores da FUNDETe designar o Coordenador de Projetos; |

|* Assinar à autorização para pagamentos de salários, adicionais e demais |

| obrigações paraservidorese bolsas para aprendizese estagiários, na formada |

|“ Isgistação aplicável;
|

Nomear comissões, baixar regulamentos, instruções, ordens de serviços e |

outros atos para perfeito andamento dos trabalhos e cumprimento das finalida-

des da FUNDET.
|

r ESPECIFICAÇÕES !

Forma de Provimento|Comissionado de lre nomeação e exoneração pelo |
|

| Prefeito Municipal

Jornada de Trabalho | Disponibilidade À

Requisitos | Ensino Superior Completo il
Experiência | Desnecessária |

TABELA2

DIRETOR ]

Quantidade | | Referência. T c 1

Descrição Sintética

Supervisionar, coordenar, controlar e executar as atividades sob a responsabil
de da unidade. |

Atribuições Típicas :

* Propor à Diretoria, que submeierã ao Conselho Gestor, os critérios e es|diretrizes para aprovação dos projetos educacion:
* Avaliar os projetos educacionais apresentados,

previstos para serem aplicados, propondoàDiretoria a aprovação ou fomecen-
do o embasamento paraarejeição;
Estabelecer instrumentos para avaliação sistemática continuada dos proj
Frequentar oslocais onde serão desenvolvidas as atividades e programas di:
FUNDET, para acompanhar e aplicação das diretrizes pedagógicas pº
madas;
Acompanhar as pesquisas e projeções a respeito do mercado de traba

projetose para orientação da Diretoria e do Consalho Gesis

da FUNDET;

Proporà Diretoria 0 detalhamento para
de capacitação dos servidores da FUNDET e dos educadores orientadores de |

estágios de aprendizagem que acompanharão os adolescentes e jovens na:

atividades laborativas e as crianças e familiares nas demais ativida

programáticas;
Proporà Diretoria o plano de implantação do cadastro e acompanhamento dos
adolescentes aprendizes, apóso término do curso de fa;

Proporà Diretoria o plano de ações de sensibilização do empresariadi
particular e da sociedade em geral sobre a erradicação do trabalho
direito à profissionalização do adolescente e sua proteção no trab

empregabilidade do jovem.
Exercer a direção das atividades desenvolvidas pelas unidades que lhe são

subordinadas, respondendo por todas as incumbências atribuídas pare a Di

tora.

ESPECIFICAÇÕES
Forma de Provimento | Comissionado de live nomesg

| Presidente da FUNDE
é exonerao

Atribuições Típicas
|

[Jomadade Trabalho | Disponibilidade

[= Organização do expediente da própria unidade administrativa que dirige,||[Requisitos T Ensino Superior completo

Lsrespondendo por todas as incumbências atribuídas parsàesta;

—
Experiência
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OF. Nº 079/2021 DIR. FIPASE Ribeirão Preto, 29 de setembro de 2021.

Assunto: Informações em atendimento ao Requerimento nº 006747-2021

limo Senhor,

Em atendimento ao requerimento nº 006747-2021, informamos que o aumento de mais
de 130% do recurso destinado à FIPASE de 2021 para 2022 é resultado do Convênio nº 03/2020,
assinado com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O convênio refere-se à realização de testes
laboratoriais para diagnóstico de Covid-19, tendo sido analisadas já mais de 140.000 (cento e quarenta
mil) amostras provenientes da rede pública municipal de saúde. Além dos recursos municipais, o

programa de testagem contou com recursos do poder judiciário (tribunais de justiças estaduais e
tribunais de justiça do trabalho) e de doações da sociedade.

Quanto ao aumento do orçamento para os próximos anos, a diferença de 350% entre
2021 e 2025 refere-se à previsão de receitas para viabilização da expansão do Supera Parque de
Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, cuja gestão é feita pela FIPASE, conforme determinado por
convênio assinado entre Prefeitura Municipal e Universidade de São Paulo.

Aproveitamos a oportunidade para convidar V. Ex.? para conhecer o Supera Parque e os
projetos aqui desenvolvidos de estímulo à inovação tecnológica.

Desde já agradecemos,

DNAGera Lx
Luciana Maria Souza de Paiva
Diretora Administrativa e Financeira

Excelentíssimo Senhor Vereador
Ramon Todas as Vozes
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Ribeirão Preto/SP

Av. Dra. Nadir Aguiar, 1805
Ribeirão Preto - SP - Brasil
14056-680
+35 (16) 3315-0735

ww w.superaparque.com.br
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estadode São Paulo

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Segue as respostas ao questionamento do vereador, a saber:

|- Com a reforma administrativa criou-se o Departamento de Mobilidade Urbana e o aumento
do recurso se deu pelos projetos que serão desenvolvidos pelo departamento.

Il — Dado que o Plano de Mobilidade atualmente em desenvolvimento, ainda não é um
documento concluído e aprovadopelo legislativo, as ações previstas pelo PPA 2022-2025 estão
de acordo com o Plano de Mobilidade desenvolvido em 2012. É importante lembrar que o

novo plano, em análise pelo recém criado Departamento de Mobilidade Urbana, representa
uma revisão do documento anterior, adequando este à atual realidade do município e também
ao estabelecido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU (Lei Federal nº
12.587/2012). Assim, é importante destacar que todas as ações vão de encontro ao
planejamento municipal, sejam essas diretrizes viárias, terminais de ônibus, eliminação de
barreiras para pedestres, pontos de apoio aos ciclistas, melhorias na sinalização e elaboração
de nova Pesquisa Origem-Destino. É importante ainda ressaltar que as ações indicadas no PPA

2022-2025 estão em consonância com as diretrizes e objetivos definidos na PNMU e são
contempladospelo novo Plano de Mobilidade, que se encontra em desenvolvimento.

Hl — O Programa Ribeirão Mobilidade, presente no PPA 2022-2025, tem suas obras e ações
definidas pelo Plano de Mobilidade de 2012. Esse documento foi elaborado por uma
conceituada empresa de Consultoria seguindo o rigor técnico da Engenharia de Transporte e
Planejamento Urbano. A fonte de dados elementar para a realização esses estudos foi a

Pesquisa Origem-Destino (2011).

IV — Além das regularizações fundiárias, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano possui foco no desenvolvimento do Programa de Lotes Urbanizados; na
comercialização das unidades habitacionais dirigidas para as faixas de renda de HIS-1, HIS-2 e
HIS-3 consoante o que reza a lei complementar municipal nº 2927/2018; e nas ações
integradas de habitação de interesse social realizadas com a União Federal e Governo do
Estado de São Paulo, como por exemplo o Programa Casa Verde Amarela e o Programa Casa
Paulista.

acesse

o

site

https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento

e

informe

o

processo

PMRP

2021/134416

e
o

código

YNPUSCWD.

V- Os critérios adotados são aqueles colocados no artigo 11 da lei federal nº 13.465/2017:
consolidação, irreversibilidade do núcleo urbano e o lapso temporal de sua existência (22 de
dezembro de 2016). Além desses, foi levado em consideração para a escolha os núcleos
urbanos informais que já possuem documentação técnico-social prontas para
desenvolvimento do procedimento de regularização fundiária.

VI - Conforme já explicitado no item IV, além das regularizações fundiárias, a Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano possui foco no desenvolvimento do Programa de

ar
a

autenticidade

desta

cópia

impressa,

Rua Jacira, 50 - Jardim Macedo - Cep 14091-130- Ribeirão Preto - SP-PABX (16) 3977-9131 b 249

Coma O

original

deste

documentoéeletrônico

e
foi

assinado

digitalmente

por

DANIEL

MARQUES

GOBBI.

s>
sqa
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estadode São Paulo

Secretaria de Plancjamento e Desenvolvimento Urbano
Lotes Urbanizados; na comercialização das unidades habitacionais dirigidas para as faixas de
renda de HIS-1, HIS-2 e HIS-3 consoante o que reza a lei complementar municipal nº
2927/2018; e nas ações integradas de habitação de interesse social realizadas com a União
Federal e Governo do Estado de São Paulo, como por exemplo o Programa Casa Verde
Amarela e o Programa Casa Paulista.

VII — As ações para a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para pessoas com
deficiência, presente no PPA 2022-2025, representam uma iniciativa fundamental para
atender não apenas aos grupos de pessoas com deficiência, mas também idosose pessoas que
circulam com crianças em carrinhos. É importante destacar que o novo Plano de Mobilidade
apresenta uma importante diretriz que considera o planejamento da cidade para pessoas.
Assim, objetivos, metas e ações estão sendo desenvolvidos para tornar o espaço público mais
atrativo e inclusivo para toda a população.

VIII — Não há como prever tal situação uma vez que a reintegração de posse depende de
decisão judicial para a execução e que no momento todas as ações estão suspensas devido ao
período de pandemia.

IX — Os estudo serão realizados a partir do ano de 2022, que são: Estudo na ZUE relacionados
ao Aquífero; Potenciais de Adensamento, Estudo do PAR (Plano de Ação Regional das UOPS —

Unidade de Ocupação Planejadas), Atualização do Plano de Mobilidade no estudo de
Origem/Destino e outros previso para a nova Lei.

'

X — Foram membros da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Secretaria da
Fazenda e Secretaria de Governo.

italmente

por

DANIEL

MARQUES

GOBBI.

Daniel Marques Gobbi

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Rua Jacira, 50 - Jardim Macedo - Cep 14091-130 - Ribeirão Preto - SP -
PABX (16) 3 31

Para
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GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, 29 de setembro de 2021

Ematenção à indicação do nobre vereador, segue abaixo, conforme solicitado:

I- De acordo com a atual situação de piora na qualidade do ar de nossa
cidade e considerando que a Patrulha Ambiental poderia ter um papel
fundamental no apoio de prevenção e fiscalização ambiental (principalmente em
relação aos incêndios ambientais), solicitamos a revisão na distribuição da previsão
orçamentária apresentada. Considerando que é necessário um maior investimento
de forma imediata.

Como o órgão pretende atuar visto que o aumento da previsão
orçamentária acontecerá somente nos custos dos anos de 2024 e 2025?

Resposta: 4 Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana é de extrema
importância e realiza um trabalho fundamental no município, os investimentos no
grupamento específico já estão ocorrendo com aquisição de equipamentos adequados,
capacitação e valorização profissional.

H - De acordo com o orçamento apresentado observamos que o uso do
recursose dá apenas para manutenção, suporte e recursos humanos.

Gostaríamos de saber o porquê não tem nenhum programa na prevenção
orçamentária?

Resposta: Por se tratar de Autarquia, é inserido no sistema somete em wmn item,
nesse caso em manutenção geral, e todos os investimentos estão devidumente
planejados dentro do orçamentodestinado a instituição.

HI - Na previsão orçamentária observamos que não foi citado nenhum
investimento continuado na formação destes agentes. Existe alguma previsão?

Resposta: Periodicamente acontecem treinamentos para todos os profissionais
da Guarda Civil Metropolitanos, inclusive a Patrulha Ambiental, tanto nas áreas
operacionais e em atualização de metodologia de trabalho. Recentementefoi realizado
Curso de Combate u Incêndios e atendimento em ocorrências com produtos perigosos.

Ademais, colocamo-nos a disposição para visita e conhecimento da estrutura e
equipamentos existentes.

Aproveito o ensejo para externar protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Atenciosamente.

A IlmoSr. Vereador
Ramon Todasas vozes

,
te, nº 1676- Vila Seixas — CEP 14020-053 — Ribeirão Preto — SP.

b E
Tels; (16 47/3632-1688

CNPJ 00,334,335/0001-46 — Inscrição Estadual Isento Qua,
Rua Lafi

O
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deste
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é
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digitalmente
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GUARDA

CIVIL

MUNICIPAL.
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a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETORIBEIRÃO Secretaria Municipal do Meio Ambiente

PRETO Rua Jacira, nº 50 — Jardim Macedo — Ribeirão Preto/SP — CEP 14091-130
AL FACOINEIOCA Departamento de Gestão Ambiental

PROCESSO: PMRP 2021/134418

ASSUNTO: Previsão de Recursos no PPA

Trata-se de processo administrativo que questiona os valores que a princípio seriam

destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambeinte de Ribeirão Preto/SP., exposto no

Plano Plurianual 2022-2025.

Primeiramente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que requereu junto a

Secretaria Municipal da Fazenda revisão do PPA especificamente para os projetos voltados

à arborização urbana e combate a incêndiosnas áreas urbanase rurais.

Em segundo lugar, informa que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está por meio do

Departamento de Planejamento Ambiental, que surgiu após a promulgação da Lei

Complementar 3062/2021, acompanhar os chamados de editais que viabilizam verbas para

projetos na área ambiental de competência do município. Ainda, com a revisão do Código

Municipal de Meio Ambiente (L.C. 1616/04) planosda esfera ambiental serão criadosa fim

de que as metas e objetivos ambientais fomentem um banco de projetos específicos em

diversas áreas.

Sendoo que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de consideração.

Atenciosamente,

Ribeirão Preto/SP., | de outubro de 2021

MARCO AURÉLIO RAMOS FILHO
Departamento de Planejamento Ambiental

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Rua Jacira, nº 50- Jd, Macedo renana tncos
Ribeirão Preto — SP RIBEIRÃO
Telefone: (16) 3603-9138 PRETOE-mail — martilhocimeioambiente prorp combr UdSite- hutps; ww ribeiraopreto sp gov br/portalímeio-ambientes Suse Ea cintas
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FUNDAÇÃO aU RIBEIRÃO
PRDOM THEATRRBMSL pebrOn PRETO.

Resposta ao Processo: PMRP 2021/134419

I- Qual o planejamento de projetos e ações da Fundação D. PedroII no período de 2022 a 2025 para
cumprimento das suas atribuições visando “orientar, incentivar e patrocinar atividades artísticas e
culturais, promover a defesa do patrimônio histórico-cultural do município e promover cursos,
reuniões e congressos visando a realização de objetivos artísticos, culturais e educacionais da cidade
e região?

R.) A Fundação D. Pedro 11 cumpre e sempre cumpriu com suas atribuições, porém devido a
pandemia muitas ações ficaramprejudicadas. Com a vacinação em massa, comoestá acontecendo,
nos traz a esperança do fim da pandemia e com isso podermos voltar comos projetos com cunho
cultural e social, com a presençade público, através de parcerias, como com a Orquestra Sinfônica,
secretarias da Educação, Assistência Social, Fundo Social e outros.
Neste ano de 2021, até setembro, foram realizadas 05 lives, do Juventude tem Concerto e OS lives do
Ensaio Aberto.

II - De que forma estes projetos e ações serão realizadas quanto às suas necessidades financeiras,
considerando que o orçamento da Fundação D. Pedro II no PPA 2022-2025 é totalmente destinado à

reformas, aquisições e manutenção de equipamentos, manutenção em geral e recursos humanos, sem
nenhumaprevisão orçamentária pararealização de projetos e ações de apoio à cultura no município?

R.) Essesprojetos são realizados através de parceria, com a isenção de aluguel, eventos gratuitos
coma possibilidade de troca de ingressos por alimentos, e eventos, também gratuitos a população
como por exemplo: Juventude tem Concerto, Ensaios abertos, Choro da Casa, Concertos da USP,
Feira do Livro de Ribeirão Preto e eventos natalinos.
Citamos ainda como exemplo que nos anos de 2018, 2019 tivemos um total de 405 espetáculos e
desses umtotal de 198 apresentações gratuitas.

HI — Porque não há no PPA 2022-2025, planejamento financeiro para a realização de projetos e
ações de apoio e incentivo à arte no município?

R.) Existem projetos coma cessão gratuita do espaço, e emalguns casos com venda de ingressos
revertidos integralmente as companhias que realizam o espetáculo.

IV — Qual o valor total repassado pelo orçamento público municipal e o valor total comorigem em
outras fontes, responsável pelo custeio de atividades. manutenção, recursos humanos e demais
despesas da Fundação D. Pedro II nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, bem comoas despesas
ocorridas no mesmo período?

R.) Segue quadro com os valores no período solicitado.

Rua Álvares Cabral, 370 - Centro - Ribeirão Preto - SP - CEP 14010-080 - Fone +55 16 3977-8111 - uautheatr iro2.com br
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FUNDAÇÃO mA
DOM THEATR
PEDRO. PEDROIN GLOBAL EACORHEDORA

2018 2019
Repasse Municipal Recursos Próprios Repasse Municipal Recursos Próprios

2.629.935,00 807.530,32 2.800.000,00 910.078,47
Despesas Correntes Despesas Correntes

2.999.145,16 3.216.619,60

2020 2021
Repasse Municipal Recursos Próprios Repasse Municipal Recursos Próprios

2.281.066,69 151.621,88 3.260.000,00 556.500,00
Despesas Correntes Despesas Correntes

3.172.343,50 3.816.500,00

Obs.: O valor informado em 2021 refere-se ao orçamento definido para o exercício, sendo assim
sem os númerosfinais da sua execução.

j
Ri, 29 de setembro de 2021.
f
i

Presidente
Fundação D. Pedro II

Rua Álvares Cabral, 370 - Centro — Ribeirão Preto - SP - CEP 14010-080 - Fone +55 16 3977-8111 - muwth
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PREFEITURA DA CIDADE

RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Ofício nº 158/2021 — Depto. Adm.

Secretaria da
Cultura e Turismo

Ribeirão Preto, 30 de setembro de 2021.

Ref. - Requerimento nº 6752

Prezado Senhor,

Em atenção aos questionamentos contidos no Requerimento de referência, informo

conforme segue:
1. Corresponde ao desenvolvimento do Aplicativo do turismo, através do qual qualquer

pessoapoderá acessar todas as informações de atrações turísticas da cidade, entre elas programação

de teatro, shows, bares restaurantes, museus, pontos históricos, rotas turísticas, etc.

2. Se destina a aquisição de material a ser utilizado na divulgação das atividades

relacionadas ao turismo no município.

3. As referidas ações constam apenas do ano de 2022 porque seus convênios não

preveem realização de tais atividades em outros exercícios.

- Projeto Fomento ao Teatro.10061- Instalação dos sistemas de climatização,

iluminação e sonorização no Teatro Municipal.

- ProjetoTear.10062 — Oficinas destinadas ao fomento de ações em artes cênicas.

- Projeto Cultura Inclusiva. 10063 — Oficinas destinadas a realização de cursos livres
voltados à inclusão das pessoas portadores de necessidade especiais.

- Projeto Cinema e Meio Ambiente.10065 - 20 sessões de cinema com filmes sobre

a temática meio ambiente.
,

4. O referido Fundo não está regulamentado.

5. A redução de orçamento entre os primeiros e últimos anos do PPA deve-se ao fato

do lançamento de ações com recursos vinculados. Nos primeiros exercícios são lançadas ações que

já estão em curso ou programadas, quando da elaboração do PPA, enquanto que nos exercícios

seguintes nem sempre há ações dessa natureza a serem lançadas na oportunidade.

6. Não há qualquer negligenciamento com nenhum segmento cultural, as ações -

FOMENTO DA REDE DE ATIVIDADES CULTURAIS e FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA REDE

DE ATIVIDADES CULTURAIS, presentes no referido PPA, abrangem todos os segmentos sem

exceção.

Praça Alto São Bento, s/nº - Jd. Mosteiro — Ribeirão Preto-SP -- 14085-459 — Fone: (16) 3636-1206 6753

forme

o

processo

PMRP

2021/134421

e
o

código

PN4UZIFT.

to
é

eletrônico

e
foi

assinado

digitalmente

por

ISABELLA

CARVALHO

PESSOTTI.

idade

desta

cópia

impressa,

acesse

o

site

https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento

e
in

O

original

deste

docum:
E
25so
5e
õs
Sc

Ta



Página: 7

PREFEITURA DA CIDADEsecretaria da RIBEIRÃO PRETOCultura e Turismo GLOBAL E ACOLHEDORA

Ofício nº 158/2021 — Depto. Adm.

Sem mais para o momento, agradecemos e colocamo-nos à disposição para maiores

informações.

Atenciosamente,

ISABELLAC. PESSOTTI
Secretária Municipal da Cultura e Turismo

Iustríssimo Senhor
RAMON FAUSTINO
Digníssimo Vereador
Ribeirão Preto/SP

Praça Alto São Bemo,s/nº - Jd. Mosteiro — Ribeirão Preto-SP — 14085-459 — Fone: (16) 3636-1206
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria de Justiça

Ribeirão Preto, 29 de setembro de 2021.

Ref: Requerimento nº 6753/2021 do Mandato Coletivo Ramon Todas as Vozes - PSOL

À ASTEL

Nesta oportunidade, cientes do Requerimento da Nobre Mandato

Coletivo Ramon Todas as Vozes, prestamos esclarecimentos nos termosa seguir:

Os critérios que definirão o uso dos recursos destinados ao Fundo

Municipal de Promoção da Igualdade Racial — FUMPIR estão previstos no Plano Plurianual

para o período de 2022 a 2025, bem como na Lei Complementar nº 2739, de 17 de novembro

de 2016, perfazendo, em síntese, a defesa e promoção da igualdade racial no Município,

englobando ações e projetos nesta seara. Serão envidados todos os esforços para otimizar os

recursos destinados ao FUMPIR, a fim de que os seus objetivos sejam cumpridos da forma

mais efetiva possível.

Quanto à adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade

Racial (Sinapir), a Secretaria Municipal de Justiça está envidando esforços para cumprir todas

as condicionantes para adesão ao referido sistema. Coma recente nomeação do COMDEPIR,

serão finalizados os documentos necessários para a solicitação de adesão ao sistema.

No mais, a Secretaria Municipal de Justiça planeja atuar no período de

2022 a 2025 no sentido de cumprir suas atribuições legais, nos termos do art. 164, parágrafo

único, inciso IX, da Lei Complementar nº 3062, de 29 de abril de 2021, valorizando a

dignidade da pessoa humana, desenvolvendo os valores fundamentais da cidadania e.
promovendo a igualdade racial, tudo em constante articulação com as demais secretarias

Palácio Kio Branco
End.: Praça Barão de Rio Branco, s/nº - Centro

CEP: 14010-140 — Ribeirão Preto/SP
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria de Justiça

municipais, outros órgãos públicos e a sociedade civil, dando a melhor destinação possível

para os recursos orçamentários disponíveis.

Sobre as ações que correspondem ao projeto “Fomento à Educação do

Consumidor/Fornecedor”, pode-se afirmar que serão empreendidas ações objetivando

aumentar o grau de conhecimento dos consumidores sobre seus direitos e responsabilidades.

utilizando-se, por exemplo, de palestras nas escolas, distribuição de folhetos informativos em

estabelecimentos comerciais, grandes eventos e outros locais de interesse público e todos os

meios para a formação do consumidor. A atividade educacional e formativa é prioridade na

atuação desse projeto.

É o quecabia informar.

Nestes termos, elevamos nossos: votos de estima e consideração,

permanecendoà disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Cordialmente,

GusTAVO FURLAN BUENO
Secretário Adjunto de Justiça

Palácio Rio Branco
End.: Praça Barão do Rio Branco, s/nº - Centro

CEP: 14019-140 — Ribeirão Preto/SP
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2021.

OFÍCIO Nº 682/2021/GS/SME

A
ASSESSORIA TÉCNICO LEGISLATIVA - ASTEL
Ribeirão Preto / SP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 006754.

Em atendimento ao requerimento em epígrafe, segue as respostas e

considerações:
Conforme a demanda que a Secretaria da Educação vem monitorando através do

sistema SED e CGU, as novas unidades escolares nos bairros Cristo Redentor,
Recreio Internacional, Santa Cruz do José Jacques (todas com capacidade de
1.152 vagas) e complexo Ribeirão Verde (construção da nova unidade Domingos

Angerami com ampliação de 400 novas vagas) em tese serão suficientes para
suprir a demanda monitorada. Lembrando que a demanda de ensino fundamental

é compartilhada com o Estado. Caso o monitoramento de demanda 2022 e 2023

justifique novas construções de unidades escolares de ensino fundamental, nos
termos da lei, providenciaremos a revisão do PPA e se necessário, as devidas

alterações.
Para o PPA foi previsto um valor médio inicial para a realização do percurso
formativo dos profissionais da Educação durante o período. Este projeto está

sendo desenvolvido pelo Departamento de Educação Básica e se necessário,
será disponibilizado mais recursos para a realização do projeto quando da

elaboração das Leis Orçamentárias Anuais. Ressaltamos que a Secretaria da

Educação vem compondo parcerias com Universidades Públicas e tais parcerias
não oneram os cofres públicos.
Conforme art. 212 da Constituição Federal:

Avenida Treze de Maio. 157, 2º andar — Jardim Paulistano — CEP: 14090-270 — Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3977-9100
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Educação

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Conforme estipulado no artigo 212 da Constituição Federal, a Secretaria da

Educação estima, no PPA, a aplicação mínima de 25%da receita resultante de

impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e

desenvolvimento de ensino.

Entretanto como PPA trata-se de um instrumento de planejamento governamental
de médio prazo, com objetivo de definir metas e diretrizes da Administração
Pública durante 04 exercícios, não há o detalhamento das receitas e nem das
despesas previstas para os exercícios, sendo o detalhamento realizado na

elaboração da Lei Orçamentária Anual — LOA.

Além disso, cabe ressaltar nem todas as transferências recebidas pelo município

entram no computo do mínimo constitucional, dessa forma, para o cálculo não é
considerada a receita total prevista da Prefeitura e sim, a receita de impostos e

algumas transferências, incluindo o valor retido do FUNDEB.

No programa “Educação Presente”, considera-se as modalidades EJA e

Educação Especial nas despesas com a folha de pagamento dos profissionais,

enquanto insumos e demais serviços que subsidam a qualidade da

aprendizagem dos alunos são previstos no segmento Educação Infantil e Ensino
Fundamental (sendo que a EJA é uma modalidade que compõe o Ensino

Fundamental).
Sim, a elaboração e estruturação dos processos que envolvem a elaboração do

PME, caso seja imprescindível investimentos financeiros que envolvam serviços
de terceiros, estão previstos no PPA na Ação Serviços de Suporte.
A ação Alimentação Saudável deve ser parte integrante do PPP — Projeto Político

Pedagógico de todas as unidades escolares de educação básica da rede

municipal, nos termos da LDB, como tema transversal que deve contemplar os
currículos,

À
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Educação

Vil. A Secretaria da Educação possui parceria com Centros Especializados para
atendimento a alunos da rede municipal quando se enquadram na modalidade

Educação Especial, como também, contamos com a Secretaria da Assistência
Social e também Secretaria da Saúde (politicas inter secretariais) para realização
de atendimentos específicos quando se faz necessário.

Sem outro particular para o momento, apresento meus cordiais

cumprimentos.
Atenciosamente,

FELIPE ELIAS MIGUEL
Secretário Municipal da Educação
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