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NA VIA E DÁ PROVIDÊNCIAS.

5 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples
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PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  67/21 -  PREFEITO
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CONFIANÇA, REVOGA A LEI COMPLEMENTAR Nº 473, DE 14 DE
AGOSTO DE 1995 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

“FROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

“ÁLTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.790,

DE 23 DE AGOSTO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE

PERMUTA DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Fica alterada a redação do artigo 5º da Lei Complementar nº 2.790, de 23 de

agosto de 2016, que passa a vigorar com seguinte redação:

“Art. 5º. O imóvel que será incorporado pela Prefeitura Municipal será de uso

exclusivo do Arquivo Público Administrativo, salvo deliberação expressa

posterior do Prefeito Municipal em sentido diverso.”

Art. 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de RibeirãoPreto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Of. 107/2018 - PGP-S
Ribeirão Preto, 10 de Maiode2018.

Ao Senhor
João Batista de Angelis Silva
Agente da Fiscalização
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Ref: Requisiçaõ nº 17.2.14/2018 jbas

Assunto: instalação do MIS- Museu da Imagem e do Som.e.

Prezado Senhor;

Pelas análises realizadas até este momento pela Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto, concluiu-se pela inviabilidade da ocupação do prédio da Av. Dr. Francisco
Junqueira 942 e 958 pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) devido:

1) inadequação do prédio para abrigar um Museu da imagem e do Som
2) tocalização do mesmo em avenida central de grande tráfego de veículos
3) inexistência de áreas para estacionamento de veículos na via
4) Prédio inadequado para recebimento de um grande fluxo de visitantes

Em viriude desses pontos a proposta da Prefeitura de Ribeirão Preto é pela instalação
do MIS, em um primeiro momento, no prédio da Casa da Cultura e em um segundo
momento, no prédio do antigo Lar Santana, pois este é um prédio com características
históricas, muito mais apropriado para abrigar o MIS, ou a hipótese de uso de parte das
instalações do Palácio Rio Branco, quando da mudança do gabinete do Prefeito.

Em função da definição acima e da situação atual dos arquivos de documentos da
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, vimos buscando nos últimos tempos alternativasviáveis para organização dessa situação.
Temes hoje arquivos distribuídos por 36 pontos de geração no município, alguns
razoavelmente organizados e ouiros em condições extremamente inadequadas,
conforme pode ser observado nas Fotos a seguir, as quais evidenciam diferentes níveis
de organização para os arquivos públicos.

Às adequações do arquivo público são urgentes em função de Parecer fécnico,
oriundo de auditoria realizada pelo Arquivo Público Estadual, por solicit ção do
Ministério Público no ano de 2015.

NR4 Dos
Praça Aito do São Bento, !1 - 1º andar - Jardim Mosteiro - CEP 14085-450 - Fone-3o77idizs OS 1

CamCem tom
,
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q ssER íPrefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Praça Alo do São Bento, 11 1º andar — jardim Mosteiro — CEP 14085-450 - Fone-3977-9131
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Prefeitura Municipal de Ribeirão PretoEstado de São Paulo
.Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

Foto 10
Os arquivos mostrados nas fotos anteriores já passaram dor uma reorganização masencontram-se ainda descentralizados. |

Temos como meta a reorganização e centralização do arquivo público munié pal,buscando adequá-lo as boas práticas recomendados pelos estudiosos do assunto.Foram avaliadas diversas alternativas até este momento dentre as quais o prédiantigo DER na Rua Tamandaré, o prédio da antiga Coletoria do município, o prédi
do
Edo

Praça Alto do São Bento, 1 — 1º andar — Jardim Mosteiro - CEP i4085-450 - Fone- 3977-9131
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Prefeitura Municipal de RibeirãoPreto
Estado de São Paulo

Secretaria de Pianejamento e Gestão Pública

antigo Núcleo da Criança e do Adolescente em Bonfim Paulista, e prédio da Francisco
Junqueira, em princípio destinado à instalação do MIS, bem como o prédio do antigo
Lar Santana.

Entre essas diversas alternativas, a que foi considerada mais adequada em termos de
localização, capacidade de recebimento dos documentos, acessibilidade à população,
estrutura edilícia, custo e prazo paraser colocado em operação, bem como condições
para adequada manutenção e conservação dos documentos públicos, foi o prédio da
Francisco Junqueira.

Praça Alto do São Bento, EI — 1º andar — Jardim Mosteiro - CEP 14085-450 - Fone-3977-915]
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Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipalde Ribeirão|iiiiifEstado de São Paulo Protocolo Geral nº
Data: 30/07/2021 Horário:du 43

LEGGabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 29 de julho de 2021.

Of. n.º 737/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei

Complementar que: “ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 2.790, DE 23 DE AGOSTO DE 2016, QUE DISPÕE

SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS

LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, E DÁ OUTRA

PROVIDÊNCIAS”, apresentado em 04 laudas, justificando-se a propositura pel
razões que adiante seguem.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

alterar a redação do artigo 5º da Lei Complementar nº 2.790, de 23 de agosto de 2016,

que dispõe sobre a autorização de permuta de bens imóveis localizados no Município de

Ribeirão Preto.

O imóvel recebido na permuta pela Prefeitura Municipal,

localizado na Avenida Dr. Francisco Junqueira nºs 942 e 958, seria destinado ao MIS -

Museu da Imagem e do Som José da Silva Bueno.

No entanto, após análise realizada no imóvel, concluiu-se pela
inviabilidade da sua utilização pelo Museu da Imagem e do Som - MIS, conforme cópia

do relatório em anexo.

Mas o prédio tem possibilidade de abrigar o arquivo público,

com vistas a organizar os documentos da Prefeitura Municipal, que, atualmente, estão

distribuídos em 36 pontos. Com a mudança, poderá ser realizada a organização e

centralização do arquivo público municipal, adequando-o às recomendações dos

estudiosos do assunto.

Para isso, faz-se necessário alterar a redação do artigo 5º da

Lei Complementar nº 2.790/2016, que indica a destinação do imóvel, para que conste que

seu uso será para o Arquivo Público Administrativo.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura,

aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termos do*
artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

f
é
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

NESTA
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Câmara Municipal de Ribeirão Pre!

Câmara Municipal de R IMiiirotocolo Geral nº 3663/2021
| Estado. ao Paulo

Dai 09/08/2021 Horário: 12:0
LEG

EMENDA DESPACHO

oNo (MENA ,
ADICIONA PARÁGRAFO UNICO NO ARTIGO 5º DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 51/2021
REFERENTE AO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

|

| EO10/21FR |

EMENDA ADITIVA
REFERENTE: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 51/2021
AUTORIA: PREFEITO MUNICIPAL

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Emenda ao projeto de lei complementar 51/2021 do Prefeito Municipal e
acrescenta parágrafo único ao Art 5º que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º

.. omissis ...

Parágrafo único - Em caso de necessidade de acomodação do acervo do
Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto Professor Divo Marino, o imóvel deverá
estar de acordo com as normas de uso, ocupação, segurança e proteção ao acervo,
estabelecidas pelos organismos nacionais e internacionais de arquivística, e com
concordância expressa pelo Conppac - Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural do Município de Ribeirão Preto pelo seu valor histórico e cultural,
estabelecido pela lei n. 8.445 de 20 de maio de 1999.

RAMON FAUSTINO
VEREADOR E CO-VEREADORES DO

MANDATO COLETIVO TODAS AS VOZES - PSOL
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nn TODAS AS VOZES

JUSTIFICATIVA

O Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto é um acervo tombado (Processo 02 2010
053954 4 - Lei n.º 8.445 de 20 de maio de 1.995 considera de valor histórico - Resolução nº
03/12 - DOM 16/03/12) de forma que quaisquer ações relacionados ao mesmo devem passar
pelo parecer técnico do Conpphac, por tratar-se de arquivos com função histórica e que
necessidade de armazenagem adequada, além de correta disponibilização para acesso e
consulta. O Arquivo Público e Histórico tem sob sua salvaguarda documentos públicos
(produzidos e/ou tramitados na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Câmara e
intendência), do período de 1870 a 1990. Além disso possui também a custódia (via convênio
ou doações) de um riquíssimo acervo privado oriundo de pessoas, empresas e instituições de
grande importância para a história e memória da cidade de Ribeirão Preto. Trata-se de
documentação delicada e de reconhecido valor histórico, necessitando de tratamento técnico
adequado e uma gestão qualificada que não está fundamentada em texto da Reforma
Administrativa.

Esse numeroso e importante acervo tem importância formativa e educacional para a
elaboração de estudos acadêmicos (nas áreas de história, arquitetura, economia, direito,
etc.), assim como subsidiam trabalhos escolares sobre a história de Ribeirão Preto para
jovens estudantes e professores da rede municipal e estadual de ensino e escolas privadas.
Além de guardar e preservar um patrimônio documental histórico, o arquivo público garants
livre acesso a toda a população.

Diante destas razões, compreende-se a necessidade de salvaguardar o acervo diante de
interesse futuro de unificação do Arquivo Público e Histórico com o Arquivo Público
Administrativo, desde que sejam seguidas as normas adequadas para acomodação,
tratamento e gestão de uma documentação com essas especificidades, segundo diretrizes
estabelecidas pelos organismos de arquivistica e com aprovação do órgão responsável pelo
patrimônio histórico de Ribeirão Preto, o Conppac - Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural do Município de Ribeirão Preto, e é com este objetivo que a presente
emenda é apresentada.

MENDETO COLETNO

PSOL RRERÃD:
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A
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

AUTORIZA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DE

PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO

RIBEIRÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º. Fica, pela presente lei complementar, autorizada a dispensa de licitação

para a permissão de uso de parte da área pública municipal, constituída

como sistema de lazer do loteamento Ribeirânia, cadastro municipal nº

501.403, nos termos do artigo 42, 8 1º, da Lei Complementar Municipal nº

2.866, de 27 de abril de 2018 e do artigo 106, $ 4º, da Lei Orgânica do
Município de Ribeirão Preto.

Art. 2º. A permissão de uso de que trata o caput tem por finalidade a passagem

de tubulação de galeria de água pluvial na referida área pública.

$ 1º. A permissão de uso será concedida por Decreto Municipal, sendo

precária e revogável a qualquer tempo por parte da Prefeitura Municipal,

independentemente de prévia notificação ou revogação do Decreto

autorizador, sem direito à indenização por benfeitoria ou acessões de

qualquer natureza e sem direito de retenção pela permissionária.

$ 2º. A eficácia da permissão de uso é condicionada ao atendimento por

parte da permissionária das exigências legais, administrativas e ambientais

existentes e apresentadas pela Prefeitura Municipal para a implantação e a
h

execução da passagem de tubulação de galeria de água pluvial na referida, |
área pública.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal

5 des
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- RIBEIRÃO PRETO - S. P,
RIÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS ”REPÚBUCA PEDERA

“EvRO N.2 — REGISTRO GERALaUm terreno situado nesta “cidade, ã“Rua 6, dolado impar, consti-
tuido pelo lote nº 01 da quadra nº 50, do loteamento Ribeirânia- Gleba B,
medindo 13,00 ms. de frente; 40,00 ms. da frente aos fundos, pelo lado -

“que confronta com 6 lote nº 02; 42,00 ms. do outro lado, onde. confronta -
“com o Sistema de Recreio, medindo de largura nos fundos 26,00 ms., onde -
confronta com o lote nº: 08 e parte do lote nº 09, com a ârea de 780, 00

“ms Ze distante 119,20 ms. da Avenida Leão XIIIs cadastrado sob.ne 17,575,
na Prefeitura. Municipal local. - :

PROPRIETÁRIA: INORP-Imobiliária Nova Ribeirão Preto s/A., com sede nesta
cidade, inscrita no CGC sob nº 55.985.675/0001.-
TÍTULO AQUISITIVO: Transcrito sob nº 21.589 e loteamento inscrito sob nº
92, neste Registro.-
Ribeirão Preto, 07 de maio de 1984, O Of.Maior
Euclemir Machado. =

1 R.1/35326,-
! Por certidão de 23. 03.84, extraída da escritura de 25.05.76, do 4º Tabe-

tião local, Livro 485, folhas 61 e 65, a proprietária, já qualificada,ven
deu a Felipe Miguel Roncaratti Curi, brasileiro, portador do RG. numero -
5.840.187/sP e “do CIC ne 743. 152. 428-53, solteiro, maior, estudante, domi
ciliado nestã cidade, o imôvel objeto da presente matrícula, novalor de
Cr$ 14.615,38 (valor. venal de Cr$ 6.739.200,00). O adquirente se obrigou
a cumprir as restrições do tipo A, constantes do processo de lote
Ribeirão Preto, 07 de maio de 1984, O Of.Maior
Euclemir Machado.-
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Por escritura de.23/6/84 do 49 Tabeliãolocal e certidão expedida pela Pre
feitura Municipal local, devidamente microfilmada neste cartório, se cons
tata que a rua 61 do loteamento. Ribeirania, recebeu a denomina ão de Rua-

707002

Inocencio Colucci.
Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 1. 985. O Escr. Aut:
Josê Newton de Siqueira

AA

e. ao mes o some nam em um ao mm ad o sam, am quo mt q

AV.3/35326
Por escritura de 23/6/84, do 49 Tabelião local e certidão de casamento de
23/6/78 do 19 subdistrito local, se constata que Felipe Miguel Roncaratti

MAES

AR

EN

MEIA

Curi casou-se com Raquel Sampaio Benedini, pelo regime
He bens, a qual passou, a assinar Raquel Benedini Curi
Ribeirão. Preto, 10 de Janeiro de 1.985. O Eser. Aut: -

B00000-

0519

ERR

Ena

José Newton. de Siqueira. o nes | SIá»
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(continua no verso)
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G
pm MATRÍCULA FICHA

35326 o (o, »VERSO aRa 4/35326 E |
- aa. .Por escritura de DS /efa, do 49 Tabelião local, Livro 660, folhas 432, os |

proprietários Felipe Miguel Roncaratti:Curi,jã qualificado, assistido por:
sua mulher Raquel Benedini Curi, RG nº 9.090.686-SSP-sP, brasileiros, pro
prietários, casados no regime da comunhão parcial de bens, após a lei n9-|
6.515/77, domiciliados nesta cidade, portadores do cPr. no 743.152, 428/53,
venderam a Josê Elba Cassiani, portador do RG nº 2. 332.297-SSP-SP s do -
CIC ne 068. 248, 208-06, brasileiro,. bancario, casado no “regime aa.“comunhão|de bens, antes da Lei 6.515/77 com Maria Amaliade Aguiar Cassiani, domi- |

ciliado nesta cidade, o imóvel objeto da presente matricula, pelo preço -de CR$585.000,00, valor venal de CR$6.739. 200,00. O proprietário se obri-
gou-a cumprir e respeitar as restrições Tipo A, descritas- ;itulo ante-|
rior.
Ribeirão preto, 10 de Janeiro de 1,985. O Escr. Aut: aJosê Newton de Siqueira. E
R.5/35326.-
Conforme escritura de 25.04.86, do 49 Tabelião local, Livro 727, folhas -|
15, os proprietários Josê Elba Cassiani, RG nº 2.332. 297-SSP/SP + bancário
aposentado e sua mulher Maria Amalia de Aguiar Cassiani, RG nº6. 454.343 -|
S5SP/SP, professora, brasileiros, casados no regime da comunhão universal
de bens, anteriormente à Lei 6515/77, portadores do CIC nº 068.248.208-06
domiciliados nesta cidade,. venderam a Samuel Passalacqua, RG numero -
8.471.867-SsSP/SP, comerciante, casado no regime da comunhão parcial de-bens,na vigência da Lei 6515/77, com Fernanda Sivaldi Roberti Passalacqua

RG nº dl 518.252-SSP/SP, universitâria, brasileiros, portadores . do CIC ne
310.858.900-82, domiciliados Nesta cidade e Eduardo Passalacqua, RG ne
De972 873-SSP/SP, comerciante, casado no regime da comunhão universal “de
bens , anteriormente ã Lei 6515/77, com Solange Pacagnella Passalacqua, RG

ne 6.000.384-SSP/SP, do lar, brasileiros, portadores do CIC numero -
745.357.148-00, domiciliados nesta cidade, o imóvel objeto da presente ma
tricula, no valor de Cz$ 45.000,00 (valor venal de Cz$ 67.797,60). Os  -
adquirentes se obrigaram a cumprir e respeitar as restrições do Tipo A,do
loteamento, das quais tem pleno e inteiro conhecimento £
Ribeirão Preto, 02 de maio de 1986, O Escr.Aut. eJos&ê Newton de Siqueira.- |

| o CN
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(tcontinua ficha 2).
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“cartório naccarat,
-spftelal. interino: franiaçe metro Piocalatto naccarato - oficial

Av. 6/25306 o “(RESTRIÇÕES DO LOTEAMENTO)

“É feita esta averbação para constar que foram impostas ao loteamento
denominado RIBEIRÂNIA - GLEBA “B”, as seguintes restricões: Quanto

“à edificação: 1)- RESIRIÇÕES TIPO VA”: 1º - RECUOS: Em todos os lotes
serão exigidas as seguintes faixas absolutamente|sem nenhuma

edificação, inclusive balanços e saliências: a)j- Entre O alinhamento da

via pública. qualquer edificação uma faixa com um recuo. de 8,00 metros.
b/j- Em cada. lateral uma. faixa de 2,00 metros de largura da frente ao

fundo. c)- Nos lotes de esquina, entre os: alinhamentos das vias
“públicas e as edificações faixas com recuos de 8,00 e 4,00 metros. d)

Toda a edificação principal deverá estar recuada do fundo do lote 7,00

metros. 28 - ÁREAS: Em relação a área de cada lote será permitido
somente as seguintes ocupações: aj- Quando a edificação for em-um único

corpo, 50% da área. b)-. Quando a edificação for em 2. corpos, a

construção principal. terá no máximo 1/3 da área e as edicúlas 1/6 da

área. 3º - GABARITOS: O gabarito máximo ou construção será de 2

pavimentos: a)- Quando O terreno. tem declive da frente para os fundos,
o gabarito máximo será de 2 pavimentos acima do nível da guia. b) -

Quanto o terreno tem aclive, da frente para os fundos, oO gabarito
máximo será de. 2º pavimentos, acima da quota de 1/2: da linha do. eixo

longitudinal. cl: Será permitido fazer garagem no alinhamento quando a

quota do terreno num ponto situado a 1/2 distância do recuo, for mais

de 2,00 metros acima da guia. 4º - Em cada lote, somente poderá ser
construída uma única moradia destinada a uma só família. 5º - Somente

serão permitidos fechos na frente da edificação nas seguintes
condições: a) — Gradil. ou mureta até uma, altura máxima de 60

“centímetros.. b) — Quando 'a garagem for no alinhamento, muro. até o nível
do terreno, no seu alinhamento com a via pública. .e) “Todo e qualquer
muro deveráestar recuado além dos 8,00 metros. 6-- DIVISIBILIDADE DE

LOTES: Somente serão permitidas modificações nas dimensões dos lotes de

maneira que da nova “composição dos mesmos resulte sempre lotes com

áreas maiores do que os anteriores. 78 SERVIDÕES: Em todo o lote
situado a juzante da quadra fica reservada obrigatoriamente uma

servidão de passagem de canalizações de águas pluviais e esgotos
sanitários para os lotes a montante. a) - O proprietário do lote a

juzante determinará a faixa onde passarão as canalizações. bj) —- O

proprietário do lote a juzante indicará a seu critério com o

usufrutuário, -a forma, O razo e a técnica de execução. cj 0

proprietário do lote a (montante. será sempre “o responsável pela

qanutefção do uso da servidão, bem como responderá econômica e.o o (continua no verso)
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MATRÍCULA FICHA

( 35326 J. U casodenso

” financeiramente, por danos. que este uso possa, caúsar'ao proprietário do|IStea fuzante Ficamsujeitos as restrições descritas no tipo “A”, os
seguintes lotes: Todos os lotes das quadras números: 02, 03, 33 a 44,
46, 48 a 52. 2)- RESTRIÇÕES TIPO “B“: 1º - RECUOS: Em todos os lotes
serão. exigidas “as seguintes ' faixas. absolutamente | sem nenhuma
edificação, inclusive balanços e saliências: a) Entre o alinhamento e
qualquer edificação uma faixa com recuo de 6,00. metros. Db).Nos:lotes ou
esquina: entre os. alinhamentos das vias públicas. e as edificações com
recuos de 6, 00 a 3,00 metros. c) Em cada lateral. uma faixa de 1,60
metros da frente ac fundo. d) Toda a edificação principal deverã estar

*recuada do lote 4,00 metros. 2º - ÁREAS: Em relação à área de cada |lote, será permitido somente a seguinte ocupação: a) Quando a
edificação for em um único corpo 50% da área. bj) Quando à edificação
for em 02 corpos, a construção principal terá no máximo 1/3. da área e
as edículas 1/6. da área. 3º - ABARITOS: O gabarito máximo
construção serã de 02 pavimentos: a) Quando o terreno tem declive da
frente para os fundos o gabarito máximo será de 02 pavimentos acima dó
nível da guia. b) Quando o terreno tem aclive da frente para os fundos,
o gabarito máximo será de 02 pavimentos, acima da quota da 1/2 da linha
do eixo longitudinal. c) Será permitido fazer garagem no alinhamento
quando a quota. do terreno “num ponto situado a 1/2 distância do recuo,
for mais de 2, 00 metros acima da guia. 4º - Em cada lote, somente
poderá ser construída uma única “moradia destinada a uma só família. 5º
- Somente serão permitidos fechos na frente da edificação nas seguintes
condições: a) Gradil ou mureta até uma altura máxima de 60 centímetros.

.

b) Quando a garagem for no alinhamento, muro até o nível do terreno, no
seu alinhamento com a via pública. c) Todo e qualquer muro deverá estar.
recuado além dos 6,00 metros. 6º - DIVISIBILIDADE | DOS LOTES: Somente
serão permitidas modificações nas dimensões dos lotes demaneira que da
nova composição resulte sempre lotes com áreas maiores do que” osanteriores. 7º - SERVIDÕES: Em todo o lote situado à jusante: da “quadra,
fica reservada obrigatoriamente uma servidão de passagem de
canalizações de águas pluviais e esgotos sanitários para os lotes a
montante. a) O proprietário do lote a jusante determinará a faixa onde |
passarão as canalizações. b) O proprietário do lote a jusante indicará
a seu critério, acordo com o usufrutuário a forma, o Prazoe a técnica
de execução. cj). .O proprietário do lote a montante será sempre o
responsável pela, manutenção do uso da servidão.“bem como responderá.
econômica . e financeiramente, por danos. que. “este “uso “causar ao
proprietário, do lotea jusante. Ficam sujeitos às restrições descritas

(continua ficha 03)
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cartório naccarat LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERALfiat interino: e »

i

plecolotto coa

no tipo Br, “os“saquintes lotes: Todos os lotes das. quadras 'nês 88 a)
108:8 112a 132. 3)1- RESTRIÇÕES TIPO SCOMERCIAL COTIDIANO”. "E. 1 1º -
RECUOS: Frente 5,00: metros. Lateral, não exige. rundo, não tem. 2º -
ÁREAS: 2/3 da área do terreno. 3º - GABARITO: Somente 1 piso térreo. 4º

- USO: Em cada lote somente poderá ser construído estabelecimento
comercial cotidiano, tais como: Mercearia, armazém, açougues, casa de

carne, peixaria, floricultura, armarinhos,: quitanda, farmácia,

consultório médico e“dentário. 5º rECHOS - Não será. permit “do: na frente
fecho algum. Na frente de cada estalecimento será à con rução de piso

s descritas no
e de um jardim condizente. Ficam sujeitos as rest Lcõ

-Tipo Comercial Cotidiano, os seguintes lotes: Todo

quadras nºs 45, 109 e 110. a

Ribeirão Preto,19 de março de 1.999. O Escr. Aut? Neto

Reginaldo Antonio Araujo.

os lotes das

E a ape Pee E

R.7/35326
—

(VENDA E COMPRA) E |

Conforme escritura de 12 de março de 1.998, lavrada no 5º Tabelião de
Notas desta Comarca, livro 315, páginas 035/038, os proprietários,
SAMUEL PASSALACQUA, RG nº 8.471. 867-SSP-SP, CPF nº 310.858.900-82,
comerciante e sua mulher FERNANDA SIVALDI ROBETI PASSALACQUA, RG

nº 11.518.252-5SP- SP, - CPF. nº 138.858. 3498-80, do . lar, “prasileiros,
casados no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº

6.515/77, residentes e domiciliados no Condomínio Contrey ville,
Rodovia - Ribeirão Preto-Bonfim Paulista, Km 310-311, Rua 5, casa 51,

52, neste Município; EDUARDO PASSALACQUA, RG nº 5.972.873-SSP-SP,

cPF nº 745.357. 148- CO, empresário e sua mulher SOLANGE PACAGNELLA

PASSALACQUA, RG nº6. 000.364-SSP-SP, CPF nº 264.241. .5586-99, do lar,
brasileiros, . - casados no. regime da comunhão universal de :| bens,
anteriormente à: vigência da Lei nº 6. 515/77, residentes e domiciliados
no Condomínio Carnéel Condon Park, na Alameda Adolfo Serra, 1724, casa

34, VENDERAM a JOSÉ MARCIO AREDA, RG nº 3.782.197-SSP-SP e CPF nº

408.115.228-49, brasileiro, solteiro, maior, investigado de polícia,
“residente e domiciliado em são Paulo-SP, à Rua Cons antinvo de Souza,
1032, aptº 108, o imóvel objeto desta matrícula, gelo/valor de R$

20.000,00. Consta da escritura que, O adquirente se) obrigou por sí,
rj as restrições
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seus herdeiros e sucessores a cumprir e respeit
impostas ao. loteamento.
Ribeirão Preto,is de março de 1.999. O Escr. Auts
Reginaldo

.

Antonio Araujo.
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(R 8135326- Prenotação nº 259.635, de 27/12/2007. (VENDA. ECOMPRA). Nos termos da
escritura lavrada nas notas do4ºTabelião desta Comarca, às páginas 67/69 do livro 1725, em
14 de dezembro de 2007, o proprietário JOSÉ MÁRCIO AREDA, já qualificado; vendeu oimóvel|
desta matricula a SÍLVIA HELENA GASPARINI BORSARI, RG nº 11.351.063-9-SP, CPF nº
035.783.128-43, médica veterinária, casada sob o regime da separação total de bens, na
vigência da lei 6.515/77, consoante pacto antenupcial registrado sob nº 9999, nesta Serventia,
com LUIZ. CARLOS BORSARI, RG nº 7.814.367-6-SP, CPF nº. 662.736.es8-0s, professor;
brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Olavo Bilac, 198, nesta cidade, pelo:valorde R$

|.

85.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais). Valor venal de R$ Ge. 042,60. Emitida a DO! |
Tabelião. Ribeirão Preto, SP, O7 de janeiro de 2008. Renato Monteiro Olino

87 GENE

, escrevente autorizado.

HELENA GASPARINI BORSARI separou-se de seu marido LUIZ CARLOS BORSARI EEvoltou

a usar o nome de solteira, SÍLVIA HELENA GASPARINI, nos termos da escritura lavrada nas.
notas do 5º Tabelião desta Comarca, às páginas 105/107 do livro 773, em 23/1 0/2008, certidão
de casamento extraída do Termo nº 17.877, às folhas 194 do livro B-75, subscrita pelo Oficial do
3º Subdistrito de Registro Civil desta Comarca, em 30/11/2009, e requerimento datadode11 de
outubro de 2011. Ribeirão Preto, SP, 05 de março de 2012. Egídia Beatriz L.. de Moraeseaereede oficiala substituta.
é

| |

A/
Na

Av. 10/35326 - Prenotação nº 328.943, de 23/11/2011. (DIVÓRCIO). A separação da
proprietária SÍLVIA HELENA GASPARINI foi convertida em divórcio, nos termos da escritura
lavrada: nas notas do.5º Tabelião desta Comarca, às páginas 145147 de livro 842, em
27/11/2009, certidão de casamento extraída do Termo nº 17.877, às folhas 194 do livro. B-75,
subscrita pelo -Ofi cial do 3º Subdistrito de Registro Civil desta Comarca,“em 30/1 1/2009,e
requerimento datado de 11 de outubro de 2011. Ribeirão Preto, SP, 05 de março de 2012.

Egídia Beatriz L. de Moraes Aee PR PSPQu , oficiala substituta.
És A

: Ao.
Av 11/35326 - Prenotação nº 328.943, de 23/11/2011. (RETIFICAÇÃO). O imóvel desta
matrícula teve suas medidas perneireis e área total retificadas pelo procedimento
administrativo previsto no artigo 213, inciso II, da Lei nº 6015/73, deferido em 02/03/2012,
passando a ter a seguinte descrição: lote de terreno nº 1 (um) da quadra nº 50 (cinquenta) do
loteamento denominado Ribeirânia - Gleba B, nesta cidade, situado na Rua Inocêncio Colucci,
que assim se descreve: |inicia-se em um ponto situado no alinhamento predial da Rua inocêncio

Continua na ficha 04
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Colucci, distante130,86 metros. da Avenida Leão XIll; deste ponto segue, em direção aos
fundos, na distância de 40, 69.metros, confrontando com o lotenº 2.(matrícula nº 35.887). daí,

deflete à direita, com ângulo interno de 97º33'04", e segue na. distância de 26,00 metros,

confrontando com parte do lote nº 8 (matrícula nº 4.810) e parte do Sistema de Recreio do

loteamento Ribeirânia - Gleba B; daí, defiete à direita, com ângulo interno de 63º39'59º, e segue

| na distância de 42,00 metros, confrontando com o referido Sistema de Recreio, daí, defl ete à

direita, com ângulo interno de 1281 914", e segue pelo alinhamento da Rua Inocêncio Colucci,

na distância de 13,00 metros, alcançando o ponto iinicial desta descrição, formando o ângulo

interno de 70º27'44", perfazendoa área total de 738,62 metros quadrados. Ribeirão Preto, SP,

05 de março de 2012. Egídia Beatriz L. de MoraesPcieeetã oficiala substituta.

R.12/35326 - Prenotação nº 452.170, de 14/11/2017. (DAÇÃO EM PAGAMENTO). Nos termos

da escritura lavrada nas notas do 2º Tabelião desta, Comarca, às páginas 329/335 do livro 976,

em 08 de novembro de 2017, a proprietária SÍLVIA HELENA GASPARINI, RG nº 11 351063-9-.

SP, CPF nº 035.783:128-43, brasileira, divorciada, médica veterinária, residente e domiciliada na

Rua Olavo Bilac, 198, nesta cidade, transmitiu o imóvel desta matrícula, a título de dação em

* pagamento, como parte do pagamento da divida decorrente do contrato firmado em 01/09/2016,

a PANAMBY| RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no

CNPJ sob nº 09.218.667/0001-30, com sede na Avenida Doutor José Cezário Monteiro. da Silva

Filho, 345, sala 21, nesta cidade, pelo valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil

-
reais). Valor venal de R$ 231.098,40. Emitida a DO! por esta Serventia. Ribeirão Preto, SP, 21

de novembro de 2017. Gustavo Medina Pereira Cayres - (O a escrevente

Bt&Sc

2º

Oficial

de

Registro

de

ienó;

autorizado.

R. 13/35326- Prenotação nº 468.755, de o9/08/2018. (VENDA E.COMPRA). Nos termos do

instrumento particular amparado pela Lei 9.514/97, datado de 17 de julho de 2018, a proprietária

PANAMBY | RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, já qualificada,

: vendeu o imóvel desta matrícula a PERIKLÊS MIRKO SANTILLI MARTINEZ DE BACCO, RG
|

nº 33:207.739-1-SP, CPF nº 323.919.388-45, mecânico industrial, e sua mulher NALICE

” RENATA LOPES AGOSTINHO DE BACCO, RG nº 47.168.238-X-SP, CPF nº 402.954.778-81,

auxitiar administrativa; brasileiros, “casados sob o regime da comunhão parcial de bens, em

15/11/2014, residentes e domiciliados na Travessa Belém, 191, nesta cidade, pelo valor de R$

150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais). Valor Venal de R$ 235.326,00. Emitida a DO! por esta

jbeirão Preto, SP, 14 de agosto de 2018. Reinaido Quarezemin - Junior
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R. 14/35326 - Prenotação nº 468. 755, de 09/08/2018. (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) Nos formos

do instrumento particular amparado pela Lei 9.514/97, datado de 17 de ju lho de 2018, os
proprietários PERIKLÊS MIRKO SANTILLI MARTINEZ DE BACCO e sua mulher. NALICE

RENATA LOPES AGOSTINHO DE BACCO, já qualificados, alienaram fiduciariamente o imóvel
desta matricula a PANAMBY | RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

LTDA, inscrita no:CNPJ sob-nº 09. 218.667/0001-30, com sede na Avenida Doutor José Cezário-
Monteiro da Silva: Filho, 345, sala 21, nesta cidade, para garantia da dividano valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), destinada à aquisição do imóvel (R,13) e demais obrigações
contratuais, que será paga por meio de 30 parcelas mensais e sucessivas, vencível a primeira,
no valor de R$ 1.162,44, em 20/08/2018, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes;
as parcelas estão acrescidas de juros à taxa de 1% ao mês, calculados pelo. sistema de
amortização da Tabela Price- TP, e serão atualizadas mensalmente pelo IGPM/FGV, tudo nos
termos e sobas demais cláusulas e condições constantes no título. Para efeitosdevendaem
público leilão foi atribuido ao imóvel o valor de R$ 150.000,00 e para intimação dos devedores

30 dias. Ribeirão Preto, SP, 14 de agosto de
|

| escrevente autorizado.

fiduciantes foi estabelecido o prazo de carêng
2018. Reinaldo Quarezemin Junior

—

AV.15/35326 - Prenotação nº 492.602, de 12/09/2019. (CANCELAMENTO). Fica cancelada a
propriedade fiduciária constituída pelo registro nº 14, em virtude da autorização da credora
PANAMBY | RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contida no
instrumento particular datado de 22 de agosto de 2019. Ribeirão Preto, SP, 17 de setembro de
2019. Arabel Cristina M. de Paula Amorim Guimarães

|

autorizada. Selo digital: 1124903310000000180621 1980.
, escrevente

R.16/35326 - Prenotação nº 493.338, de 26/09/2019. (VENDAE COMPRA). Nos termos da.
escritura lavrada nas notas do 4º Tabelião desta Comarca, às páginas 255/258 do livro 2553, em
23 de setembro de 2019, os proprietários PERIKLES MIRKO SANTILLI MARTINEZ DE BACCO
e sua mulher NALICE RENATA LOPES AGOSTINHO DE BACCO, já qualificados, venderam o o

"imóvel desta matrícula a CRISTINE PAIVA LUZ DE CAMPOS, RG nº 22.597.411-3-SP, CPF nº.
259.030.418-84, psicanalista, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, em
15/07/1995, com OSVALDO DRAPZICHINSKI DE CAMPOS, RG nº 21 628.844- 7-SP, CPF nº
180.417. 638-98, consultor; brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Felipe Miguel Curi, 255,
nesta cidade, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta milTeais). Valor venal de R$
244.740,60. Emitida a Dor por esta Serventia. Ribeirão Preto, se,ode outubro de 2019.
Gustavo Medina Pereira Cayres (Ou

, escrevente autorizado. Selo: digital:
112490321000000019187019G- Fyy DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRICULA **

**YVIDE COTA NA PRÓXIMA FOLHA ++
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de Ribeirão Preto (35326 ) ( 0. )

Segundo Oficialde Registro
dê imgueis de Ribeirão Preto —|Certifico e dou fé que esta certidão reproduz os atos da matrícula nº 35326, que nos arquivos desta serventia

não há outro registro de ônus real ou de ação pessoal reipersecutória gravando o imóvel, além dos
eventualmente nela relatados; e que foi extraída nos termos do artigo 19 8 1º da Lei 6.015/73...
Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2019,
Selo digital: 1124903C30000000191871195.
Consulte pelo site: nppsisctodigha depaa

d e -  , Gustavo Medina Pereira Cayres, escrevente autorizado, assino.Eu -
tédio

À - ? —

Ultimo ato - 16 a O Protocolo. 493338

Certidão já cotada no título : 07/10/2019.
Avenida Antônio Diederichsen, 400, Jardim América, CEP: 14020-250 Tel. (16) 2111-9200

aaúDu

2º

Oficial

de

Registro

de

Imó

FMs

ieião

Luentos

Ema

mes

vim

E
Le
X
Pe
xfr
<
«
c
o
“
e

'QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA CU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

fls. 24/60



(o
p68)

fls. 25/60



Câmara Municipal de Ribeirão PretoEii NI
Prefeitura Municipal de Ribeirã Loao qU19

Estado de São Paulo LEG -

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 29 de janeiro de 2021.

Of. n.º 741/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a

Vossa Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso

Projeto de Lei que: “AUTORIZA A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A

OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA

LOCALIZADA NO BAIRRO RIBEIRÂNIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, apresentado em 05 laudas, justificando-se a propositura/) “

apelas razões que adiante seguem:

Ides

fls. 26/60
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por

objetivo autorizar a dispensa de licitação para a permissão de uso de parte da área

pública municipal, constituída como sistema de lazer do loteamento Ribeirânia.

A referida permissão de uso tem por finalidade a

servidão de passagem para alocação de galeria de água pluvial, através de área

pública municipal (cadastro nº 501.403), a fim de atender a solicitação do

proprietário da área com a qual faz divisa (matrícula nº 35.326 — 2º CRI).

Conforme se verifica na matrícula nº 35.326, cópia

em anexo), consta como restrição do loteamento que os lotes a jusante devem

reservar obrigatoriamente uma servidão de passagem de canalização de águas

pluviais e esgotos sanitários, para os lotes a montante.

A possibilidade de autorização da passagem da

tubulação é prevista no Código Civil e na Lei Orgânica do Município, no artigo

108:

Art. 108 - O uso por particular, a título oneroso ou

gratuito, do subsolo ou do espaço aéreo de logradouros públicos para
construção de passagem destinada a segurança ou conforto dos transeuntes e

usuários ou para outros fins de interesse urbanístico, obedecerá às mesmas

regras constantes do artigo 106 e seus parágrafos para uso de bens municipais.

A remissão ao artigo 106 da Lei Orgânica indica a

necessidade de que a servidão de passagem seja autorizada por meio de

autorização, permissão de uso ou concessão administrativa, institutos também
previstos na Lei Complementar Municipal nº 2.866/2018, que instituiu a revisã n
do Plano Diretor.

2de5
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

No presente caso, o instituto da permissão de uso é o

mais adequado, já que se trata de uso anormal da propriedade (uso que diverge da

destinação principal do bem), ou seja, para instituição de passagem de tubulação.

A Lei Complementar Municipal nº 2.866/2018, art.

42, 81º, exige lei dispensando a licitação para permissão de uso, assim como o

artigo 106, 4 4º, da Lei Orgânica Municipal, razão pela qual se faz necessário o

presente projeto de lei que, além de autorizar a permissão de uso de bem

municipal, dispensa a realização de procedimento licitatório.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

propositura, aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nobre

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

NESTA

ades
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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 3.035, DE 29 DE SETEMBRODE2020, QUE AUTORIZA

O EXECUTIVO MUNICIPAL, A RECEBER COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO,
IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA ELISA, MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO

PRETO, COMO FORMA DE EXTINÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO

À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, COMO ESPECIFICA.

Art. 1º. Fica alterada a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº

3.035, de 29 de setembro de 2020, que passa a vigorar com seguinte redação:

“Art.1º... OMISSIS ...........ecceesiiiie.

Parágrafo único. A área descrita no caput foi avaliada em R$ 562.047,16

(quinhentos e sessenta e dois mil quarenta e sete reais e dezesseis centavos),

conforme informações constantes no processo administrativo nº 02.2009.030790-

5”

Art. 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

Laudo de Avaliação nº. 07/2021

RESUMO

[Nº 07/2021
AVALIAÇÃO DE LOTE

DAÇÃO DE PAGAMENTO

QUINTINO ANTONIO FACCI

RUA COIMBRA,S/N
| QUINTINO ANTONIO FACCI

lero ci CREA nº
Eng. Civil CARLOS HENRIQUESILVA OTA SRDIO

Arg. Urb. JOSÉ ANTONIO LANCHOTI CAU nº Al5941-7

Eng. Civil JORGE A. PELLEGRINI ARMENIO|CREA nº
5061770401

R$ 562.047,16 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL,
QUARENTAE SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

03/03/2021

Figura 01 — Identificação do imóvel e seu cadastro municipal.

Praça Alto do São Bento, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450 Ed
Fone - 3977-9133 / 2ho
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I- OBJETO

O presente Laudo de Avalia nº. 07/2021 é referente ao:
02.2009.005651-1

O ANTONIO FACCI

RUA COIMBRA, N/N

NOR

183855

Q O ANTONIO FACCI

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CAT!)

Laudo de Avaliação nº. 07/2021

VILA ELISA
N-12

39657 - 1º CRIA

03/03/2021

R$

R$

1169,52m?

13,00 x 90,02

Praça Alto do São Bento, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450
Fone - 3977-9133 (Jal10
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

Laudo de Avaliação nº. 07/2021

NH - OBJETIVO

O presente Laudo está destinado a avaliação do lote, de propriedade de QUINTINO ANTONIO
FACCIpara fins de DAÇÃO DE PAGAMENTO.

METODOLOGIA
O trabalho obedeceu àstécnicas e diretrizes da ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas) - NBR 14653-1 — Parte 1: Procedimentos gerais e 14.653-2 — Avaliação de bens —

Parte 2: Imóveis urbanos.

Os dados numéricos referentes às dimensões e áreas consideradas nos cálculos e aceitas

como corretas foram obtidos de plantas e documentos fornecidos pelo proprietário do imóvel e

cadastro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto constantes do Processo nº 02.2009.005651-1.

Foram utilizados o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado e o Tratamento
Científico dos Dados através de Inferência Estatística, objetivando atender as recomendações
contidas na ABNT NBR 14.653-1 e NBR 14.653-2.

Através desta amostra foram determinadasas variáveis relevantes para retratar o comportamento
do mercado e assim a tendência de formação dos preços dos terrenos na região avaliada.

Endereço Texto Texto Endereço completo do imóvel sim

Bairro Texto Texto Bairro onde o imóvel se localiza sim

informante Texto Texto Nome ou identificação do informante sim

Área total Numérica Quantitativa Area total do imóvel medida em m? sim

Distanciaao polo |Numérica |Quantitativa Variável quantitativa indicativa da distancia ao sim

valorizante polo valorizante mais próximo

Valor unitário Numérica Dependente (Valor total do imóvel dividido pela Area total (m?) isim

E com base nos princípios acima e nos elementos caracterizadores dos dados amostrais

relacionados, foi investigado, com a ajuda do programa SisDEA — Modelagem de Dados, o modelo

matemático (equação de regressão) que representa os valores de venda do terreno na região.

A determinação do modelo matemático pressupõe a representação simplificada das propriedades
e do comportamento do mercado. Assim, o valor unitário de venda do terreno residencial e misto

na região avaliada, pode ser obtido pelo seguinte modelo matemático (equação de regressão), de
acordo com cálculos procedidos:

Valor Unitário do Terreno Avaliando — VTA

| Vutpa = R$ 480,58/ mº
Valor Total do Terreno Avaliando — VÍA
Assim, o valor atual total de venda de mercado do terreno avaliando seAga

Z

A paatonnosse
Ê

FASSIÇARIME
AREA TOTAL DO LOTE 1169,52 m?

Praça Alto do São Bento, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450 L / 4/Fone - 3977-9133 = O
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

Laudo de Avaliação nº. 07/2021

ÁREA DO LOTE 1169,52 m?

VALOR UNITÁRIO R$ 480,58/m?

VALOR TOTAL R$ 562.047,16

Valor Total do Terreno Avaliando — VTA
Assim,o valor atual total de venda de mercado do terreno avaliando será:
VTA = Atx Vutpa
VTA = 1169,52x 480,58
VTA = 562.047,16

CONCLUSÃO
O valor do imóvel avaliando, em 03/03/2021, localizado na RUA COIMBRA, S/N, loteamento
VILA ELISA, setor NORTE, em Ribeirão Preto, é de R$ 562.047,16 (QUINHENTOS E
SESSENTA E DOIS MIL, QUARENTAE SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

III - ENCERRAMENTO

O presente laudo possui 10 folhas impressas de um só lado, todas rubricadas e a última datada e

assinada.

Ribeirão Preto, 03/03/2021.

Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

mma PO memeDTDiTg pa y 3Eng. Civil CAREÔS HENÉIQUE SILVA
CREA nº 5061398010

a+
Arg. Urb. JOSÉ ANTÔNIO LANCHOT
CAU nº ALS941.7

Praça Alto do São Bento, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450 5/Fone- 3977-9133 10
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CAT!)

Laudo de Avaliação nº. 07/2021

ANEXOS
1-AMOSTRAS: para a aplicação da inferência estatística foi obtido uma amostra significativa de dados. Neste
trabalho de avaliação foram selecionados 20 elementos de pesquisa de dados delotes de terrenosà venda ou vendidos

na região circunvizinha ao imóvel avaliando, cujas características principais encontram-se relacionadas abaixo:

4i'Rua Apiai Jardim Salgado Filho Rua Apiai 1280 6,50, R$ 252,42.

2/Rua Pontal Jardim Aeroporto Rua Pontal 1080 840/RS 266,67

3 Rua Professor Antônio Palocci Jardim Ouro Branco Rua Professor Antônio Palocci 3600 9,90, R$ 300,00

4 Rua Barretos Vila Elisa Rua Barretos 1020 5,54, R$ 366,18

5inão informado Parque São Sebastião não informado 4346 9,30: R$ 373,17

8 Rua Emílio Condeixa Jardim Zara Rua Emilio Condeixa 1007 6,80 R$ 397,22

7 Jardim Zara 1087 6,20 R$ 404,78

8iRua Mirian Strambi Recreio Anhanguera Rua Mirian Strambi 3129 10,90 R$ 405,56

9 Rua Antônia Carrara Orlandini Jardim Anhanguera Rua Antônia Carrara Orlandini 1076 6,40, R$ 438,66

10 Rua Japurá Ipiranga Rua Japurá 3500 5,50,R$ 513,77

14 Estrada do Pirapau Parque São Sebastião Estrada do Pirapau 3750 9,30:R$ 528,00

42/Av Mal Costa e Silva Vila Brasil Av Mal Costa e Silva 1150 5,70. RS 555,65

431Av Recife Jardim Aeroporto Av Recife 2100 6,10 R$ 642,86

14 Rua Guaratinguetá Jardim Salgado Filho Rua Guaratinguetá 3060 8,90, RS 653,59

15 não informado Parque Industrial Lagoinha |não informado 3588 5,70 R$ 903,01

| Av Brasil (esquina) Vila Elisa Av Brasil (esquina) 1470 450 R$ 918,37.

Av Recife Jardim Aeroporto Av Recife 2000 6,64, R$ 1.350,00

não informado Vila Elisa não informado 3960 6,80 R$ 1.590,91.

Avenida Brasil Quintino Facci| Avenida Brasil 1600 7,00| R$ 1.687,50.

não informado Parque Industrial Lagoinha não informado 4500 5,70; R$ 1.800,00 |

Relatório Estatístico - Regressão Linear

1) Modelo:
º PROCESSO 2009.30790-5 - QUINTINO FACCI ESPÓLIO

2) Data de referência:
o quarta-feira, 3 de março de 2021

3) Informações Complementares:

Total de variáveis:

Praça Alto do São Bento, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450 '6/Fone - 3977-9133 f / 10
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

Laudo de Avaliação nº. 07/2021

Variáveis utilizadas no modelo: 3

Total de dados: 20
Dados utilizados no modelo: 15

4) Estatísticas:

Coeficiente de correlação: 0,8554706 / 0,8554706
Coeficiente de determinação: 0,7318300
Fisher - Snedecor: 15,37
Significância do modelo (%): 0,01

5 ) Normalidade dos resíduos:

Resíduos situados entre -lo e + lo 68% 73%

Resíduos situados entre -1,646 e + 1,6do 90% 93%

Resíduos situados entre -1,96c e + 1,960 95% 100%

6 ) Outliers do modelo de regressão:
Quantidade de outliers: Õ

% de outliers: 0,00%

7) Análise da variância:

2 222032,625 16,374Explicada 444065,251
Não Explicada 162722,216 12 13560,185
Total 606787,466 14

8 ) Equação de regressão / Função estimativa (moda, mediana e média):
[Valor unitário = +2365,236938 -568615;1668 / Área total -775,0310922 * In (Distancia ao polo valorizante) |

9) Testes de Hipóteses:

Área total 1/x -4,68
Distancia ao polo valorizante Iinfx) -5,35
Valor unitário y 7,09

10) Correlações Parciais:

Distancia ao polo valorizante
Valor unitário -0,30

Valor unitário

Praça Alto do São Bento, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085
Fone - 3977-9133 4
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Tabela de Fundamentação - NBR 14653-2

SEA

iCaracterização do imóvel
davaliando

Quantidade mínima de
dados de mercado,
efetivamente utilizados

e

“ildentificação dos dados de
imercado

Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

Laudo de Avaliação nº. 07/2021

ir na .Completa quanto às
variáveis utilizadas no
modeio

Completa quanto a
todas as variáveis
analisadas

Adoção de situação
paradigma

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

3 (k+l),ondekéo
número de variáveis

ndependente independentes
Apresentação de
informações relativas a
todos os dados e
variáveis analisados na
modelagem, com foto e
características
observadas pelo autor

Apresentação de
informações relativas
aos dados e variáveis
efetivamente utilizados
no modelo

Apresentação de
informações relativas a
todos os dados e
variáveis analisados na
modelagem

Extrapolação

Nível de significância
(somatório do valor das

fduas caudas) máximo
dpara a rejeição da
ihipótese nula de cada
regressor (teste bicauda!
INível de significância
máximo admitido para a
rejeição da hipótese nula
ido modelo através do teste
F de Snedecor

do laudo
Admitida, desde que:
a) as medidas das
características do
imóvel avaliando não
sejam superiores a
100 % do limite
amostral superior, nem
jinferiores à metade do
limite amostra! inferior
b) o valor estimado não
ultrapasse 20 % do

Todos, no minimo no

Grau de Fundamentação do laudo

Praça Alto do São Bento, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450
Fone - 3977-9133
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

Laudo de Avaliação nº. 07/2021

Modelo:

PROCESSO 2009.30790-5 - QUINTINO FACCI ESPÓLIO

Data de Referência:

quarta-feira, 3 de março de 2021

Informações Complementares:AVALIAÇÃO COM VALOR DE MERCADA PARA DAÇÃO DE PAGAMENTO- LOTE

URBANO

Dados para a projeção de valores:

e Área total = 1.169,52
e Distancia ao polo valorizante = 6,50

* Endereço = RUA COIMBRA, S/N

e Bairro = VILA ELISA

e informante = PROPRIETÁRIO

Valores da Moda para Nível de Confiança de 80%

sValor Unitário
e Minimo (12,20%) = 376,09
e Médio = 428,34
e Máximo (12,20%) = 480,58

«Valor Total
* Mínimo = 439.849,56
e Médio = 500.948,36
e Máximo = 562.047,16

sintervalo Predição
e Minimo = 306.431,86
e Máximo = 695.464,86
e Minimo (38,83%) = 262,02

Máximo (38,83%) = 594,66

Campo de Arbítrio
RL Mínimo = 364,09
RL Máximo = 492,59o

*

4

+

&

Praça Alto do São Bento, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450
Fone - 3977-0133
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|TTagos75 (on Lo exmmôniOoes
5ece Rss 9” LIVRO Ni; g.
e

ADE Uma. àrea de terras, situadasã,Com área de 20,000 metros qua
tros para a rua Campírias, 100,00
100,00 metros para à rua Espanfi
Ribeirão Pretos localizada entpanha. Ribeirão Preto, e Po
Facci, brasileiros pecuarist157.878.008/00, casado ho r
da Therezinha Facci, resi:
na Fazenda São Sebastião
ções nº5,9,699 e 10.386.

“eae 1.981. O Oficial Maior
Roberto Man. Jem
Oficials Cr$-200,00-
Cr$-270,00.

aaà ruaCátia, z|
00,00 metros para a rua=ruas Campinas, Italia, EsperLdss Quintino

! «de: eevsmtdts61/02, requerida
ivaida Cruz, passadoaCartório dosOfícioo

assinadopélo1VM

aCometa. iadeea Seaadota
t

fa. de t6
é

dednhode 2004,

pri, so ardecoerçãodeRa t

- ASEGUENOVERSO)...
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FICHA

(segue cortandooleito da Rua Ttálianadistânciade100,0
esquerdaesegue: pelo leitoda RuaRibeifãoPreto na é
ponto deflete à esquerda e segue até oalinhamentopré

alinhamento predial, lado parda numeração.daBu
metros; deste pontodeflete à direita e segi
numeraçãodáRiaItália fia distânciade282

|

alinhamento predial da
Ra Câm

metros; até átingit à pontoonde téveinicio
acusou uma áreade2.230,15 imetros q

—; pela Prefeitura Munici |

Autorizada: LÊ7 ele“AparecidaMalaspinaLemas:
Of R$ JM;0:91 Est. R$3,Ig Ap.

gia de 20008metros;
deste

lado impar da numeração da
Rua Espanha na distância de 8,40 metros:deste p eficté à esquerdae segue pelo

ãoPrto,tiadistânciade 197,45
inhamento predial, lado par da
este.ponto: defleteàesquerda no

da numeeração, nadistânciade 255
conferme certidãonº 195/2009,expedida

presentada, A. Escrevente
StLopez).

gR$ 0,57 Trib. R$ 0,57 Total: R$ 17,45.

ENA 3/39, 657-Ribeirão Preto,
Pelo mesmo título da A
falecimento de Wilda. Ther
óbito acostada -no:títul
Comarca, livio C=1LPAEE
Of R$ 10,91 Est.
Guianº 054/20; filmee protocolónº324.050.

erbada àmatr cula, para ficar constando que o
Facei (poorridoem 12/05/1908),eiconfortcertidãode

dapélo-Oficial deRegistro Civildo 1º Subdistrito desta
7, Sob nºde órdem 45. 138. A Escrevente Autorizada:
(64 falaspiita Lemanson Lopes.

EO Aps. R$ 230.Sinp. R$ 0,57 “Tb, R$0,57 Total: R$ 17,45.

àPreto, 22 demarço de2.011.o da Av2 FO! TRÂNSMITIDO
Based,dis tentembo,com.minePpaaRyu

cria n00547.ôlL MicrofiimeEstatoesê3044050.
aA.050057-DESMEMBRAMENTO.
“AEm 19demarçode2015-(prenotaçãonº 389,084de 05/03/2015).

(seguena ficha 02)

“ Por formal,de partilha expedido em20 de dezenibro de 2006, extráidodoé

110/2016 Eaor18
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38.esT.
|MATRÍCULA

RibeisãoPreto,19 de marçode:2015, LIVRON GISTRO GERAL

Gádigo (CNS]nº: 11.143-5

ILDA THEREZINHA FACCI)

a 3º Vara de Familia e das
isitadaemjulgadoem14 demarço

Da em30 de janeiro de 2015 pela
» a presente averbação para constar
frente pára àrua Campinas, do bairro

os, desertoe Earaoterizado na matrícula
itúra Muni

,
[LuizAntônio da Silva).

[INVENTÁRIO dos bens deigados por faleciment
processo nº 6332/2004 (618/08), que tratritou E
Sucessões-de Ribeirão Preto/SP, conforme-desi
de 2005, e terlidão municipal 4º 001452015
Prefeitura Municipa! de,Ribeirão Preto/SP, pro
quefói destacadodestamatricula: um terrêng
Vita Elisa, camárga deje:
161.522, abertanesia dat
OEscrevente: IdE

AOCUMENTO ATUALIZADO

seRTATO COM O.dEscRI

morito14B
ESCREVENTE:Decaar
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Câmara Municipal de Ribeirão PreiiPrefeitura Municipal de Ribeirãc Protocolodom
Estado de São Paulo Data: 30/07/2021 Horário: 10:24

Gabinete do Prefeito LEG -

Ribeirão Preto, 29 de julho de 2021.

Of. n.º 743/2021-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei

Complementar que: “ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO

ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.035, DE 29 DE SETEMBRO DE

2020, QUE AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL, A RECEBER COMO

DAÇÃO EM PAGAMENTO, IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA ELISA,
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, COMO FORMA DE EXTINÇÃO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAÍ

COMO ESPECIFICA”, apresentado em 03 laudas, justificando-se a propositura pelas,
razões que adiante seguem.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

alterar a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar nº 3.035, de 29 de

setembro de 2020, que autoriza o Executivo Municipal, a receber como dação em

pagamento, imóvel localizado na Vila Elisa, como forma de extinção de débitos

tributários, junto à fazenda pública municipal.

Informamos que o imóvel objeto da dação em pagamento foi

reavaliado pela Administração Municipal, sendo atribuído ao mesmo o valor de R$

562.047,16 (quinhentos e sessenta e dois mil quarenta e sete reais e dezesseis centavos),

conforme cópia do laudo em anexo, sendo necessária a alteração da citada lei

complementar, a fim de que conste o valor correto.

Acrescentamos que o proprietário do imóvel, por meio de sua

advogada, concordou com o valor da avaliação, de forma expressa, no processo
2009.030790-5.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura,

aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termos do

artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

NESTA
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Câmara Municipal de Ribeirão Proto

Protocolo Geral nº 18438/2019

 —

Data: 19/12/2019 Horário: 14:55
Legislativo - PL 241/2018

SPAÇÃOPROJETO DE LEL

41 guaLnio DE cmbisiiioih PRATA É

aid. Preto, 19 DEZ IM des
bm

DISPÕE
OBRIGATORIEDADE DE
DE ANIMAIS SELVAGE
PROVIDÊNCIAS.

SOBRE 4
SINALIZAÇÃO

DÁ

Senhor Presidente,
Apresento à ronsideração da Cass o seguinte:

Ari. 2º &s vias públicos com alia

envolvendo uáfego de animais selvagens deverão ser

perigo,

Art. 2º, A sinalização deverá ser alocada nos lucais aproximados onde esses

tirados. de forma permifr o aleria aos condutores.

x na data de sus publicação, revogando-seArt, 8º, Esta Lei ei

disposições em contrário,

&Sala das Comiss

côr 1 IVEIRA

Cenerendor

aeClmana Municipal de Ribeirão Pres
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

JUSTIFICATIVA

Inicialmente faz: nec: rio ressaltar que os animais também podem

utilizar es vias, como se observa no conceito de irênsiio previsto no art. 2º, 8 1º do CTB:

“Considera-se trânsio a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou &ro

grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operaçãode carga

gu descarga”,

O Capítulo HI do CTB estabelsce a forma como esses animais devem

ser conduzidos na via pública:

“Art, 52, Os animais isolados ou em grupos só podem cireular nas vias

quando conduzidos por um guia, observado o seguinte:
1 - para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos

em grupos de tamanho moderado e separados uns dos ouiros por espaços suficien! ra não

obstruir o irânsiio;
HE os animais que circularem pela pista de rolamento «

mantidos junto ao bordo da pista

Percebe-se no texto da lei que os animais não podem pecmanecer

sozinhos na via pública sem cuidados por parte de um guia e o Código de Trânsito ainda

determina como eles devemcircular para que não irEponham senhumriscoà se: EuTanÇã

A melhoria das estradas c dos veículos que nelas

combinação com velhos proliemas culturais brasileiros, como o hábito de deixar anima:

na beira da estrada, são causas para o alarmante crescimento do número de acidentes nesta

seara. Como é sabido, na grande maioria das vezos nestes casos os são graves, com grande

incidência de vitimas, « em muitos casos fatais.

O direito fundamental ao trânsito seguro, formado pola reunião do

soma com o dever de proporcio:sireito Fundamental à liberdade de circulaç

Pública aus cidadãos,

ênvia em nosso ordenamento jurídioLogo, não há como negar a exis

fls. 46/60



esmo que contido em nosso ordenamento dedo “Direito Fundamental ao Trânsito Seguro”, «

forma implícita, como decorrência lógica do regime e dos princípios adota pela

Constituição.

vcicio da liberdade de| go exforma, a segurança indispem

circulação em condições seguras é o pilar fundamental da atividade reguladora, visando

proteger a vida e a integridade física dos cidadãos que fazem uso das vias terrestre

Assim, pela importância do tema, solicito a sua aprovação pelos meus
nobres Vereadores.

de dezembro de 2019cipal de Ribeisdo Pesto,
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Câmara Municipalde Ribeirão Preto

PROPOSTA DE
EMENDA PROJETO DE

LEI 241/ 19

Autoria : Igor Oliveira
PROPOSTA DE EMENDA PROÍETO

DE LEI 24h19

SENHOR PRESIDENTE
Apresentamos à consideração da Casa a seguinte:

Adicigna—se ao texto do projeto de lei 0 seguinte:

ARTIGO 20 —

ªlº (redação da parágrafo único);

Acrescenta:

êZª — A instalação das placas em favor da proteção da fauna deverá ser observada a

avaliação e aprevação da Secretaria do Meio ifãmbic—zenteª e da TRANSERP, órgão que

fiscaliza e gerencia O trânsito em nosso município.

e'“
Sªla das Sessões, ló

de;,acãínbro
de “2021.
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Câmara Municipalde Ribeirão Preto

JUSTÍFICATIVA:

A presente Emenda se faz necessária em razão de a Secretaria de Meio

Ambiente ser a especializada para dirimir as contrºvérsias quanto ao melhor

local da sinalização de cada placa que atenda as especificidades da fauna

local.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 3863/
Data: 17/08/2021 Horário: ds26

LEG -

PROJETO DE LEI ERib. Proth

Nº EMENTA: PROÍBE”A” “COLOCAÇÃO DE
ANUNCIOS EM FORMA DE PLACAS, CARTAZES
E FAIXAS DE VENDA OU ALUGUEL POR PARTE
DAS EMPRESAS IMOBILIARIAS E/OU
CORRETORES DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º. Pela presente, fica proibido a colocação de mais de 02 (dois) anúncios em
forma de placa, cartaz ou faixa de venda ou aluguel, por parte das empresas imobiliárias

e/ou corretores de imóveis nas fachadas dos edifícios, casas, salões comerciais e terrenos
no Município de Ribeirão Preto/SP.

91º. Em consonância com a Lei Municipal 12.730/2012, a área da placa, cartaz ou
faixa de venda ou aluguel não poderá ultrapassar 1,00 (um) metro quadrado.
82º. Todos os anúncios que dispõe o caput deverão conter obrigatoriamente o

número de inscrição da imobiliária ou do agente responsável no Conselho Regional dos
Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo —- CRECI/SP.

Artigo 2º. O proprietário do imóvel a ser disponibilizado para venda ou locação deverá
autorizar no máximo 02 (duas) empresas imobiliárias ou corretores de imóveis coloque o

respectivo anúncio em forma de placa, cartaz ou faixa.

Artigo 3º. A inobservância ao disposto nesta Lei, implicará em multa em valor

equivalente a 20 (vinte) UFESP's, aplicando-se em dobro em caso de reincidência, para:

|- o proprietário do imóvel que autorizar mais de 02 (duas) empresas imobiliárias ou
corretores de imóveis colocar placa, cartaz ou faixa de venda ou aluguel;
|| - a empresa imobiliária ou corretor de imóveis que colocar placa, cartaz ou faixa de venda
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ou aluguel sem a devida autorização.

Artigo 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber e se
necessário. ,

Artigo 5º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2021.

Cia veshodá
ELIZEUROCHA

VereadorProgressistas

Justificativa

O presente projeto vivisa regular a atividade dos corretores de imóveis e
empresas imobiliárias no Município de Ribeirão Preto.

A Lei Municipal 12.730/2012, conhecida como Lei Cidade Limpa,
apenas dispôs acerca do tamanho do anúncio imobiliário, mas não a quantidade de
anúncios colocados nos imóveis.

Ante a ausência de regulamentação, temos visto com certa frequencia
um verdadeiro abuso perpetrado pelos profissionais ou empresas do ramo imobiliário, ao
colocar uma infinidade de anúncios no mesmo imóvel, sem sequer preocupar com poluição
visual causada (vide imagem anexa).

Importante ressaltar que a limitação proposta não impedirá que as
empresas ou corretores de imóveis utilizem outros meios para anúncios, como internet,
radio e jornal. j

Por fim, frisa-se que o presente projeto baseou-se em legislações das
cidades de ltanhanhém/SP, Marilia/SP, Maceio/AL e Torres/RS.

Acreditamos que a imposição de regras acarretará em benefícios para
a população em geral, pelo que pedimos o apoio e aprovação dos nobres colegas.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

CRIA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI), CRIA

E EXTINGUE UMA FUNÇÃO DE CONFIANÇA, REVOGA A LEI

COMPLEMENTAR Nº 473, DE 14 DE AGOSTO DE 1995 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. lº Fica, por esta Lei Complementar, criada a Rua João Delibo, 620, no Quintino

Facci ll, neste Município, uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)

denominada de “Moacir Firmino”.

Art. 2“ Para dirigir a escola de que trata o artigo lº desta lei, fica criada uma função de

confiança de Diretor de Escola Municipal — EMEI “Moacir Firmino”, de livre

nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, vinculado ao Departamento de

Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação, com jornada de

trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e vencimento correspondente a 330

(trezentas e trinta) horas-aula, que passa a integrar O Anexo IV -— Funções de

Confiança e Atividades Gratificadas, da Lei Complementar nº 3.062, de 28 de

abril de 2021.

Parágrafo único. Os requisitos exigidos para a função de confiança de Diretor de

Escola Municipal — EMEI “Moacir Firmino”, de acordo com a Lei

Complementar nº 3.062, de 28 de abril de 2021 , serão:

I — Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós—graduação em Gestão Escolar ou

equivalente e ter no minimo 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Magistério

da Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto

A“ sª”

zª
&) uªi!jnE
4de5
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Prefeitura Municipla de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 3º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das verbas próprias do

orçamento.

Art. 4,0 Fica revogada a Lei Complementar nº 473, de 14 de agosto de 1995.

Art. Sº Fica extinta a função de confiança de “Diretor de Escola — EMEI “Prof. Maria

Ap. de Almeida Paulino” do Anexo IV — Funções de Confiança e Atividades

Gratificadas, da Lei Complementar nº 3.062, de 28 de abril de 2021.

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeit Municipal

5de5
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Prefeitura M&nícipat de Ribeirão Preta
Estado de: São Pavia:

Secretaria Munícipat da Educaçãº

CGMPARATWÚ » CARGO DEPRDVEMENTO EM CGMlSSÃO — DiREYGR DE CEI & ÉME! 330 H/A — NÍVEL 6.61

”33,119 mWàcia:,08ÍZ—Qª *

Provisãº de F

de 13“
&NSS

VALOR de Escola VALQRde Escºla' Quantidade
«MENSAL MENSAL

VALOR—A&HÃL '. ;;;—“rn

OBS: A extinçãº cfc—carga tie sneto; áe CE! «EMEI na EMEI María Pauãíno & a criação do cargo de, air—ator de CE! & EME! na EMEI Mocasíír ?írmímnãu acarretará 'em aumento na folha $a
pagamanto da sapataria Municipal da Educação; país trataese de mesrào carga mm safáán & afinações semelhantes,

Júlio Cézar Airesyão s Alencar
Chefe da Úivlsãb de 53 hças e Osçam'entô

Seçretaría—Ms' ' ipa! da Educaçãº
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ara Municipal de Ribeirão Preto

Prefeíiâtuylja Municime Ribeir ““M““Hllmm'“
Protocolo Geral nº

Estado de São Paulo Data 14mgf2uª3Horáno15223º
LGabinete do Prefeito

Preto, 13 de setembro de 2021.

Of. n.º 879/2021—CM

Senhor Presidente,

...........................................................................

Tem o presente a fmalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, () incluso Projeto de Lei

Complementar que: “CRIA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INFANTIL (EMEI), CRIA E EXTINGUE UMA FUNÇÃO DE CONFIANÇA,
REVOGA A LEI COMPLEMENTAR Nº 473, DE 14 DE AGOSTO DE 1995 E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 05 laudas, justificando-se a propositngfa

pelas razões que adiante seguem.
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Prefeitura Munici al de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por

objetivo criar uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) no bairro Quintino

Facci Il, denominada de “Moacir Firmino, bem como criar uma função gratificada de

Diretor de Escola que será ocupada por um servidor ocupante de cargo efetivo,

conforme previsto na Lei Complementar nº 3.062, de 28 de abril de 2021.

A Escola de Educação Infantil (EMEI) “Moacir

Firmino” atenderá alunos que serão transferidos da Escola Municipal de Ensino Infantil

(EMEI) “Maria Aparecida de Almeida Paulino” e, ainda, atenderá novas matrículas, o

prédio localizado na Rua João Delibo, 620, do Quintino Facci 11 terá mais comodidade

aos alunos atendidos na nova unidade.

Informamos que atualmente a EMEI “Maria

Aparecida de Almeida Paulino” atende 114 (cento e catorze) alunos. A capacidade da

EMEI “Moacir Firmino” será de 135 (cento e trinta e cinco) alunos, na idade de 0 (zero)

a 3 (três) anos, e 184 (cento e oitenta e quatro) alunos, na idade de 4 (quatro) a 5

(cinco), dividido em dois períodos.

Ressaltamos que o Projeto de Lei Complementar

não cria despesas ao erário municipal, conforme o anexo da estimativa de custo, uma

vez que a criação do cargo de Diretor de Escola para a EMEI “Moacir Firmino”

ocorrera concomitantemente com a extinção do cargo de Diretor de Escola da EMEI

“Maria Aparecida de Almeida Paulino”.

O Projeto de Lei Complementar visa, ainda,

revogar a Lei Complementar nº 473, de 14 de agosto de 1995 que criou a Escola

Municipal de Educação Infantil (EMEI) “Maria Aparecida de Almeida Paulino”.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

propositura, aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo,

nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Sem outro particular, aproveitamos & oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeúo Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A
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