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E] Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 19 de Outubro de 2021.

Ofício nº 1022/2021-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) MATHEUS MORENO DE ALMEIDA 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.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 5572/2021
Data: 26/10/2021 Horário: 09:13

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7001 e 7053/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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PRIRESLE NDA Criando

Sata RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E AGO EIAA

Em,8 de outubro de 2021.

Ofício GSF n. 111/2021

Referente: Referente: Requerimento n. 7001, Câmara Municipal de Ribeirão Preto, autor
Vereador Matheus Moreno de Almeida

Senhor Presidente:

Tem este a finalidade de, em atenção ao contido no
requerimento n. 7001 de 28 de setembro de 2021, subscrito pelo Nobre Vereador Matheus
Moreno de Almeida, da Egrégia Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que versa sobre
Informações sobre eventuais procedimentos praticados pela empresa Nota Control, ao arrepio
dos direitos do contribuinte e do consumidor, e supostamente convalidados e com conivência
da Administração Municipal, encaminhar resposta da Diretoria de Tributos Mobiliários, em
relação aos questionamentos .

Sem mais pkr;

rencvar protestos de estima e consideração.
o momento, aproveito o ensejo para

Atenciosamente,

| AFONSOREIS DUARTE

N Secretário nda

Exmo. Sr. Dr.
Vereador Alessandro Maraca
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto
nesta

091
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Referente: Requerimento n. 7001

Câmara Municipal de Ribeirão preto

Autor: Vereador Matheus Morenode Almeida

Ementa: Requer Informações sobre procedimentos praticados pela empresa Nota Control, ao
arrepio dos direitos do contribuinte e do consumidor, convalidados e com conivência da
Administração Municipal,

Senhor Secretário:

Tem este a finalidade de responder às indagações do
| Nobre Vereador Matheus Moreno de Aimeida, contidas no o requermento n. 7001 da Egrégia

Câmara Municipal de Ribeirão Preto e que versa sobre emissão de notas fiscais no Município,
assim discriminadas:

us

Aa

Porque a administração Municipal estaria sendo omissa, conivente ou validando o
impedimento de acesso ao Sistema de Emissão de Notas, no dia seguinte ao vencimento
da obrigação contratual com a empresa?
Porque o contribuinte usuário em atraso, é negado também, o acesso as notas já
emitidos?
Porque a adminsitração fazendária deixo que empresa privada utilize o sistema público
para impedir acesso a serviço público e forçar o pagamento de honorários da empresa?
Porque a adrminsitração não estabelece como regra para empresa que emitem notos
fiscais de serviços, o impedimento de acesso somente após quinze dias uteis do
vencimento dos honorários das mesmas?
Quantas empresas possuem controto com a adminsitração públicapara que o
contribuinte contrate a emissão de notas fiscais eletrônicas?
Como tem sido tratado o procedimento de emissão de notas fiscais por parte de
organizações que contam com isenção e imunidade tributária, por força legal, para
emitirem suas notas?



PeLtiCe NDA Citado

“Reed RIBEIRÃO PRETO
BL ESCO

Passamosa relatar, responder e esclarecer.

Em primeiro lugar a Administração Pública Municipal
o é conivente, omissa ou convalida qualquer suposto ato ilegal de quem quer que seja,

pautando-se pelos princípios da impessoalidade, moralidade, transparência e eficiência na
prestação do serviço público.

E registre-se, prestação do serviço público.

O único contrato cue o Município mantém com a

empresa Nota Control Tecnologia Ltda., decorrente do processo de licitação na modalidade
dispensa n. 188/2020, processo de compras 547/2020, tem por objeto a licença de uso e
manutenção de sistema informatizado doISS, que opere em ambiente web, com tecnologia para
recepção dos arquivos xml das notas fiscais.

A relação contratual da adminsitração com a empresa
Nota Control é, portanto, para a recepção do ISS NET ON LINE, que é o “Livro de Registro de
NotasFiscais de prestação de Serviços” onde são compilados os xm! de todasas notas fiscais de
prestação de serviços emitidas no Município de Ribeirão Preto.

Aliás, já respondendo o item “2” do requerimento de
Vossa Excelência (porque ao contribuinte usuário em atraso, é negado o acesso às notasjá
emitidas), através do ISS NET ON LINE, podem ser visualizadas, ce forma gratuita, as notas fiscais
emitidas pore contra qualquer contribuinte.

Noutro giro, tem-se que a empresa Nota Control
Teconologia não é dententora de exclusividade para geração 2 emissão de notas fiscais . Outras
empresas detém a tecnologica e por isso a relação de consumo é entre a empresa e o

contribuinte que pretende emitir a NF e a adminiStração fazendária não possui o controle de
todas que operam no mercado, respondendo a questão n. 5.

Há várias no mercaco. Nenhuma detém contrato com a
adminsitração pública.

Há inclusive, sites livres gratuitos.

Veja exemplo abaixo:
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FRETEan- * olima

Atualizações do Emissor

Ups mono amadaderaé para tiranosDientoaposto sima

pata anro

No Decreto Municipal sob n. 176/2020, que regula a
matéria, em seu artigo 32 e 8 único, consta expressamente:

“Ar. 32. A Secretaria Municipal da Fazenda disponibilizará «os contribuintes até o dia 30 de
movenhro de 2020 0 acessoao sistema emissor de Note Fiscal de Serviço Eletrônica - N

Parigrufo único. Os contribuintes poderão optar por qualquer sisteme emissor de NES-e
disponível no mercado pra emis: Edo dus suas notas fiscais.

Assim, eventual inadimplência entre o consumidor
daquela empresa para com a mesma seré solvida entre os mesmos. Não há determinação para
que o contribuinte utilize os serviços de empresa “z” ou “b”.

Em relação ao questionamento de n.3, resta esclarecido
que a administração fazendária não permite que a empresa Nota Control ou qualquer outra
utilize de sistema público para impedir acesso a serviço público e forçar pagamento de
honorários pela simples razão de a Nota Control ser contratada apenas para a gestão do ISS NET

ON LINE, que é o “Livro” onde são compilados os xm!de todasas notas fiscais de prestação de
serviços emitidas no Município de Ribeirão Preto e em decorrência desse objeto contratual não
força qualquer pagamento de honorários na relação entre empresa emissora e usuário
contribuinte.
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Em relação ac questionamento n. 4, por ser a

administração fazendária estranha na relação contratual entre empresas geradoras e emissoras
de Notas Fiscais, não se pode impor regras à relação entre aquelas e os tomadores de seus
serviços.

E, finalmente em relação zo item 5, referente a

empresas ou organizações que gozam de isenção ou imunidade tributária, por força legal, estas
continuam gozando dos referidos benefícios fiscais tributários, mas não há qualquer previsão
lega! para emitirem suas Notas sem custo, muito embora existem, como informamos, sites que
geram e emitem as notas sem ônus.

Desta forma, a Administração não é omissa, conivente
ou convalida atos atribuídos pelo Nobre Vereador como ilícitcs, justamente porque não
participa da relação entre a empresa e o contribuinte.

Era o que havia a relatar e esclarecer.

CRISTINA PORTUGAL M.F. GALLO

Diretora de Tributos Mobiliários

Exmo.Sr.
AFONSO REIS DUARTE

M.D. Secretário da Fazenda Ribeirão Preto — SP



Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Departamento de Gestão Ambiental

| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PREÍga:8

Processo nº: PMRP 2021 137557
Requerimento nº: 007053
Requerente: Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Interessado: Vereador Matheus Moreno

limo. Ver. Matheus Moreno;

Respondendo aos questionamentos feitos no Requerimento nº 007053, essa
Secretaria do Meio Ambiente esclarece:

1. O veículo encontra-se temporariamente fora de atividade, guardado em local
coberto e recebendo limpeza, podendo ser reativado caso haja condições operacionais para
tal.

2. Existe concurso válido para a vaga de veterinário e em fase de chamamento,
conforme abaixo, de forma que tão logo o candidato se apresente, ingressará para o quadro
funcionalda prefeitura, substituindo o veterinário aposentado.

Toiçarfoira, 28 de Setembro de 2001

CONCURSOS PÚBLICOS
E PROCESSOS SELETIVOS
AdministraçãoSocotaria Municipal da Adimrisirção

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 051/2021
A Secretaria Municipal da Administração, por meio do
Departamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto:
- Conveca, conforme autorização do Executivo Muricipal, o
candidato habilitado no Concurso Público abaixodiscrimina-
do, para manifestar interesse em sua admissão.
A convocação feita por meio dest Edital destina-se à repo-
sição da candidata que deeistiu no Edital rf 041/2021 o à
manutenção de serviçosexecutados pelaSecrataria Municipal
do Meio Ambiente.
De acordo com o Artigo 2º do Decreto rf 068 publicado no
Diário Oficialdo Município dodia 17/03/2020, como prevenção
ao novo cormnavirus (COVID- 19), o atendimento passa a ser
por meio eletrénico, devendo o candidato acensar O lirk

realzaro cadastro de usuária, cicaremAberturade Processos
e escolheraopção Concurso Público / Processo Seletivo
- Manifestação de Interesse. das 08h00 do dia 29/0/2021
até as 23h59do dia 01/10/2021, impreterivelmente, devendo
preencher o formulário e anexar os seguintes documentos:
G.. CPF, Certidão de Estado CWil (nascimento ou casa-

menio) e comprovante de endereço, os quais deverão estar
digitalizados, preferencialmente, em formato PDF. Domais
documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação do
Comurso Público serão solicitados oportunamente, pormeio
do própio sistema.
A não manifestação consistirá em desistência tácita, som
dito à reclamação futura, ficando a Administração auto-
rizada a convocar os próximos aprovados, conforme ordem
de classificação.
Concurso Público nº 001/18, homologado om 08/04/2019

Médico Veterinário
cl nome
10 DANIELGRIGOLETTO DEBIASE sossego

Ribeirão Preto, 27 do setembrode 2021
FABIANA CRISTINA D. DE OLIVEIRA BUSA

Chato da Divisão de Seleção. Recrutamento e Treinamento
CAIO AUGUSTO CAMPOS GENTIL

Diretor do Departamento de Becursos Humanos
ANDRE ALMEIDA MORAIS

Secretário Municipal da Administração
VEG21510
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PREFEITURA MUNICIPAL DERIBEIRÃO PREÍtina: 9
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Departamento de Gestão Ambiental

3. Os programas de castração continuam em trâmite junto aos órgãos de
fomento, existindo projeto especificamente voltado à operacionalidade do
“Castramóvel", no P.A. nº PMRP 2021 112217. Em tempo, a emenda parlamentar nº
2019.154.055-6, voltada à prestação do serviço de castração, objeto do Processo
Administrativo nº 110855/2021, já está com o edital finalizado, gerando o Pregão
Eletrônico nº 200/2021, ainda sem data publicada no D.O.M .

4. Além dos projetos mencionados, a adoção de animais nas
dependências da DBEA tem acontecido normalmente, de segunda-feira a sexta-feira,
das 8:00 às 10:30 e das 13:00 às 16:00 horas, o serviço não deixou de funcionar
durante as fases mais restritivas do plano São Paulo de combate à COVID-19. As
feiras de adoção voltarão a partir do dia 09/10/2021. Os programas de
monitoramento defelinos e castração de animais comunitários aguardam a reposição
do médico veterinário para ter continuidade. Esclarecemos que os serviços
veterinários prestados são direcionados, prioritariamente, para os animais tutelados
pelo próprio órgão, bem como os que são recolhidos nas vias públicas em situação
de abandono e maus tratos.

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

Ribeirão Preto, 03 de setembro de 2021.

LILIANE BONADIO TERRA
Diretora de Gestão Ambiental

Secretaria Municipal do Meio Ambiente
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