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EMENDA Nº 244
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 185/2019
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(ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 !

-
Í

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento,
Fiscalização e Controle

De conformidade com o art. 143, 8 2º da Lei Orgânica do Município c.c. Art. 204, 8
único, do Regimento Interno, submeto à apreciação de V.Excia. e Egrégia Comissão, a
seguinte EMENDA MODIFICATIVA:

“Altera os valores do artigo 3º inciso 1 ao sgiuiitatimo-so- projeto de lei nº 185/2019, conforme
segue:

| Artigo 3º ...omissis
(POR ÓRGÃO
|1- Administração Direta
| 2 - Poder Executivo
Gabinete do Prefeito — 25,963,834,57
Secretaria Municipal da Cultura — 17.491,279,23
Secretaria Municipal dos Esportes — 17.932.473,06Í

| Os recursos para atendimento desta emenda correrão por conta da anulação parcial da seguinte
dotação orçamentária, que passa a ter o seguinte valor.

02.02.17 - 3.3.90.39.00 04.131,10111.2.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA 3.360.000,00

As seguintes despesas passam a ter os seguintes valores:

02.12.30 4.4.90.51.00 27.812.10110.1.0042 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.423.333,33

02.12.30 4.4.00,51,00 27.812.10110.1.0047 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.115.190,64

[20810 4.4.90.51.00 13.392.10108.1.0029 OBRASE INSTALAÇÕES 1.244.750,00

Insere a seguínies dotação, conforme prevista na Lei nº 14.116/2017 — Aprova e Estabelece o Plano
Plurianual para o período de 2018 a 2021 do município de Ribeirão Preto e dá outras providências,
relação de Programas e Ações — PPA, páginas 116/272.

30 3.3.90.36.00 27.812.1.0110.20002 SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA FÍSICA
|

212
500.000,00
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Altera no Elenco de Obras — Exercicio 2020 Documento Nº12 — FL.1/2

SECRETARIA DA CULTURA |

Reforma e Ampliação do Complexo de |

Museus Histórico e do Café 1.001.000,00|243.750,00 | 1.244.750,00
Reforma e Revitalização do Teatro de |

Arena de Ribeirão Preto 7.759,60 623.199,23
|

830.958,83
Reforma e Modernização de
Equipamentos Culturais 130.000,00 1.410.030,00 | 1.540,030,00
Total 1.138.759,60|2.276.970,23 | 3.415.738,83

insere e altera no Elenco de Obras — Exercicio 2020 Documento Nº12 — FL.3

SECRETARIA DE ESPORTES
Reforma e Modernização do Centro de|1.000.000,00 - 1.000.000,00
Jornada Ampliada (CEJA)
Reforma e Modemização de Centros e
Quadras Esportivas 10.000,00 413.333,33|423.333,33
Reforma e Modernização do Polo Aquático
do Complexo Esportivo Elba de Pádua|3.210,35 250.000,00|253.210,35
Lima
Reforma e Construção em
Equipamentos Esportivos no município 1.003.000,00|112.190,64|1.115.190,64
implantação e Modernização de
infraestrutura Esportiva — Min. Esportes 33.396,69 1.517.816,85|1.551.213,34
Implantação e Modernização do Complexo
Elba de Pádua Lima 3.000,00 121.875,00|124.875,00
Construção de Pista de Skate — Maurilio
Biagi - 1.000.000,00|1.000.000,00
Reforma e Ampliação do Conjunto Elba de
Pádua Lima 10.000,00 500.000,00|510.000,00
Implantação e Modernização de
Infraestrutura Esportiva para Complexo|3.000,00 273.000,00|276.000,00
Esportivo

Total 2.065.607,04|4.188.215,62|6.253.822,66

Ficam alterados os demais anexos e documentos no que se referem às dotações e
valores alterados nos termos desta emenda.

Sala das Comissões, 01 de novembro de 2019



Estado de São Paulo
JUSTIFICATIVA: O Fórum Municipal de Prevenção, Erradicação do Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem, em suas últimas reuniões, elegeu as áreas de Assistência
Social, Esportes e Cultura e suas respectivas políticas públicas como fundamentais para
os objetivos do referido colegiado. indubitavelmente, as atividades inerentes a essas
áreas proporcionam apoio, formação, engajamento e proteção à criança e adolescente,
afastando riscos para o seu envolvimento com atividades econômicas ilegais ou

inadequadas.
Entendendo que a área de Assistência Social melhorou sua participação no orçamento
municipal para o próximo exercício, o Fórum decidiu que as prioridades devem ser as
demais áreas,as quais figuram sempre como as menos aguinhoadas com recursos da
Administração para o atendimento de sua demanda. Pela importância do papel das
mesmas nas políticas públicas de interesse do Fórum, segue a necessidade de alterações
na proposta orçamentária visando melhorara participação orçamentária dos mencionados
órgãos na ampliação das ações a formação da criança e do jovem, incluíndo o acesso a

equipamentos e orientação técnica adequados para a promoção de sua cidadania, saúde,
bem-estar, formação e socialização, o que somente pode ser conseguido através de
politicas públicas estruturadas com os necessários recursos.
É indiscutível que os equipamentos públicos para a prática de esportes devem apresentar
boas condições para o seu uso, que seus usuários devem contar com orientação técnica
dos profissionais necessários ao apoio e abertura de novas turmas.
O Centro de Jornada Ampliada reúne atividades esportivas e sociais e está localizado em

uma área estratégica para atender toda a zona oeste, uma área de grande densidade
populacional e carência. É uma referência no atendimento de criançase jovens naregião
e é bastante conhecido, porêm necessita de atenção em sua estrutura, que se encontra
mesmo subutilizada.

Outrossim, a história da cidade contata por nossos museus municipais tem que ficar à

disposição de todos os públicos, em particular o público alvo deste Fórum,o qual terá

acesso a uma parte imporiante do processo de formação desta cidade, possibilitando
maior esclarecimento a respeito de seus rumose vias de desenvolvimento, demonstrando

gue fazem parte da história e estreitando os laços pessoais que reúnem cada um dos
moradores desta metrópole.
Conforme as diretrizes emanadas do presente Fórum de discussão, que reúne
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representantes dos três poderes constitucionais, foi elaborada a respectiva emenda
destinando recursos às áreasjá informadas, em sua maior parte em investimentos em
equipamentos públicos e sua quinta parte na contratação de técnicos para suporte das
atividades a critério do respectivo órgão em atendimento à demanda que lhe é própria.
O estudo do PLOA em tramitação neste Poder Legislativo, bem como a Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2020 (Lei 14.371/2019) e o Plano Plurianual ( Lei nº 14.116/2017)
foram considerados para a elaboração desta emenda, conforme art. 166 e seus parágrafos
€ incisos da Constituição Federal.


