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EMEND AAO PROJETO DE LEI Nº206/2021

Protocolo Geral nº
Data: SoIosi2naA HorárioEn08

|

APROVA E ESTABELECE O PLANO PLURIANUAL PARA O |

| PERÍODO DE 2022 A 2025 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E |

| DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (PPA 2022-2025) |

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

Emconformidade comoartigo 143, $ 2º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, c.c.
artigo 230, Parágrafo Primeiro, do Regimento Interno, submeto à apreciação de Vossa Excelência
e Egrégia Comissão, a seguinte EMENDA:

(X ) ACRESCENTAR (| ) EXCLUIR
Área de atuação da administração - Gabinete do Secretário Municipal,
da Casa Civil |

|

Programa: Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e!
Outras Drogas de Ribeirão Peto |

| Projeto: Serviço de Suporte (Manter o COMAD)
|

|

|

Objetivo: Modificações necessárias para que sejam alcançados os|
objetivos da política pública municipal sobre álcool e outras drogas, |

com a destinação de recursos para designação de profissionais |

(Secretária, Assistente Social, Psicólogo), além de aquisição e,
produção de materiais permanentes (imóvel, móveis e automóvel) e de
apoio/divulgação.

| Diagnóstico da Situação existente: Atualmente o COMAD não recebe
'nenhum repasse da Prefeitura e não possui local para

|

|

|

I

t

|

|

funcionamento/atendimento, dificultando ações efetivas. |

Valor estimado anual: R$ 368.000,00
Valor estimado no quadriênio: R$ 1.472.000,00

EMENDANº. |

DATALS
ART. REF.

|

oBS: |

|

VISTO



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DA FAZENDA

FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ]
LEI DO PLANO PLURIANUAL — PPA 2022-25

ENTIDADE/ÓRGÃO: Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre álcool e
outras drogas de Ribeirão Preto - COMAD RP

CONTRIBUIÇÃO:
Conforme lei nº 2.978 de 19/07/2019 — Aprovada, sancionada e publicada no

diário oficial do município de Ribeirão Preto dia 22/07/2019

Conforme o capítulo II — seção I, artigo 7, parágrafo IX;

Acompanhare participar da elaboração e execução do plano plurianual (PPA),

da lei de diretrizes orçamentais (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA),

sugerindo as modificações necessárias para que sejam alcançados os objetivos

da política pública municipal sobre álcool e outras drogase zelando para que o

orçamento público contemple dotações necessárias a manutenção do conselho

municipal de políticas públicas sobre álcool e outras drogas de Ribeirão Preto

— COMAD RP e do FUMAD.

Solicitação conforme lei complementarnº 2.978 de 2019

*Artigo 15 inciso VI= Uma Secretaria Executiva = R$ 35 mil

*Artigo 15 inciso VII = Um Assistente Social = R$ 40 mil

*Artigo 15 inciso VII = Um Psicólogo = R$ 43 mil

*Artigo 20 inciso Il = Dotações consignadas o orçamento do município ou em

créditos adicionais = R$ 100 mil

*Artigo 21 inciso V = Produçãoe aquisição de materiais de comunicação visual

e didático = R$ 10 mil

*Artigo 21 inciso VI = Aquisição de Material permanente e de consumo e de

outros insumos necessários ao desenvolvimento do programa, projetos e



serviços previstos na política pública municipal sobre álcool e outras drogas =

R$ 20 mil

*Artigo VII = Reformaou locação de imóveis necessários ao desenvolvimento

dos programas, projetos e serviços previstos na política pública municipal sobre

álcool e outras drogas = R$ 50 mil
* Um veículo/combustível e manutenção do mesmo, para uso da diretoria

executiva e das comissões permanentes e especiais — R$ 50 mil

*Local para reuniões do conselho e treinamento/capacitação permanente,

equipado com ar condicionadoe data show = R$ 20 mil.

Obs: Todo planejamento visa orçamento para o ano de 2022

André Cruz
1º Secretario

Denis Henrique Munhol
Preside


