
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   18/11/2021

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  55/21 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  184/2021,  DE  AUTORIA  DO  VEREADOR
MARCOS PAPA, QUE INSTITUI  O PROGRAMA RUAS VIVAS EM
RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA.

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

2 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39/21 - ZERBINATO - AUTORIZA A
REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE
2021, EM HOMENAGEM AOS TRABALHADORES E SERVIÇOS DO
SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  QUE  ATUARAM  NO
ENFRENTAMENTO  DA  PANDEMIA  DE  COVID-19,  CONFORME
ESPECIFICA.

DEMAIS MATÉRIAS

3 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  40/21 -  MESA  DA  CÂMARA
MUNICIPAL -  AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO  A CELEBRAR  CONVÊNIO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA,
CIENTÍFICA E  CULTURAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO  PRETO,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DA  CULTURA  E  TURISMO,  PARA  EXIBIÇÃO  DE
BOLETINS  INFORMATIVOS,  SÉRIES,  DOCUMENTÁRIOS  E
PROGRAMAS  DA  CULTURA  LOCAL  E  DA  REGIÃO
METROPOLITANA, CONFORME ESPECIFICA. 

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria qualificada - 2/3

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  28/21 -  RENATO
ZUCOLOTO  -  CONCEDE  O  TÍTULO  DE  CIDADÃO  RIBEIRÃO-
PRETANO A DIRCEU JOSÉ VIEIRA CHRYSOSTOMO.

5 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria qualificada - 2/3

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  29/21 -  RENATO
ZUCOLOTO  -  CONCEDE  TITULO  DE  CIDADÃO  RIBEIRÃO-
PRETANO A DANIEL CARNIO COSTA.

6 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 239/21 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS),  PARA  ATENDER  A  NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMENTARES, DA SECRETARIA
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DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
NO  ORÇAMENTO  DO  CORRENTE  EXERCÍCIO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

7 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 245/21 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO  SUPLEMENTAR  ESPECIAL,  NO  VALOR  DE  ATÉ  R$
32.857.000,00  (TRINTA  E  DOIS  MILHÕES,  OITOCENTOS  E
CINQUENTA  E  SETE  MIL  REAIS),  PARA  ATENDER  A
NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA,  INCLUSÃO,
TRANSPOSIÇÃO  E  REMANEJAMENTO  ENTRE  NATUREZA  DE
DESPESA NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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ieMunieipal de Ribeirão Preto

lIIIIIHIHIIIIIINIIH
Prefeitura Municipal de Ribeirão lmmmmm

Estado de São Paulo Dªtª “”ºlªºêªHºrár'º
&'243

Gabinete do'Prefeito

Ribeirão Preto? 14 de outubro de 2021.

Of. Nº 986/2.021-C.M.

aeãªemeneeie de Çeeeiiâaêligªção

'fifª ÉZMW
Rªzªo ??êâªaffeàeeeâaeem: Avªí? ewemeànakekemoaaàia

gªga :umewmêew—

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

Município de Ribeirão Preto, comunico & Vossa Excelência, que estou opondo Veto

Total ao Projeto de Lei nº 184/2021 que: “INSTIT UI O PROGRAMA RUAS

VIVAS EM RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA”, consubstanciado

no Autógrafo nº 150/2021, encaminhado a este Executivo, justificando-se o Kgâeto ,
pelas razões que adiante seguem.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

JU STIFICATIVAS DO VETO:

A proposta apresentada tem evidente natureza de

programa de governo, porquanto que traz em seu bojo uma série de ações concretas a

serem executadas pelo Município, o que é vedado na medida em que não pode o

Legislativo Municipal pretender, mediante projeto de lei de autoria parlamentar,

usurpar do Executivo a sua função de planejamento e implantação do plano de

governo.

Logo, é vedada a pretensão do Legislativo Municipal,

mediante projeto de lei de autoria parlamentar, usurpar do Executivo a sua função de

planejamento e implantação do plano de governo, havendo Vício de iniciativa da

proposta.

Isso porque a Câmara dos Vereadores tem a função de

legislar de forma genérica e abstrata, e não a de invadir a esfera de atribuições do

Poder Executivo, avocando para si a função de planejamento e instituição de

programas na esfera governamental.

Nesse sentido é ajurisprudência do TJSP:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE —

Lei nº 5.408, de 21 de novembro de 2018, do Município
de Mauá, de iniciativa parlamentar que “institui a Semana

Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha, nasã
£

escolas de ensino fundamental séries finais e de ensin
médio, públicas e privadas do Município de Mauá, e

outras providências” — Alegada invasão de competêiiªâia

privativa do Poder Executivo - Reconhecimento paricial —

2de6
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Prefeitura Municipia' de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Instituição de programas nas unidades de ensino públicas

— Norma de autoria parlamentar que não versa apenas

sobre instituição de data comemorativa, porém, abarca

atos de gestão administrativa (arts. 3º e 4º) — Matéria

relativa à Administração Municipal, de iniciativa

reservada ao Chefe do Poder Executivo - Ofensa ao

principio da harmonia e independência dos Poderes —

Violação aos artigos Sº, 47, incisos II, XIV e, 144, da

Constituição do Estado de São Paulo — Com relação aos

artigos 3º e 4º da lei impugnada, é suficiente a declaração

de inconstitucionalidade sem redução de texto, no tocante

às unidades de ensino públicas Pedido procedente em

parte; mediante aplicação da técnica de declaração de

inoonstitucionalidade sem redução de texto- AÇÃO

JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (TJSP;

Direta de Inconstitucionalidade 21 1 172 l —

59.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão

Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São

Pau1o - N/A; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de

Registro: 25/11/2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 375, DE 11

DE SETEMBRO DE 2015, DE TAUBATÉ - AUTORIZA

A INSTITUIÇÃO DO “PROGRAMA MUNICIPAL
%

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -— PMDDEªª—

PROCESSO LEGISLATIVO _ tNiCIATW
PARLAMENTAR - INCONSTITUCIONALIDÁDVÉ ªs
FORMAL - MATÉRIA DE COWETÉNÉZIA

EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO —

3 de 6
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Prefeitura Municiwg de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

AFRONTA AOS ARTIGOS Sº, 47, XIV e XIX, 'a', DA

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ATRIBUIÇÃO DE

FUNÇOES A ÓRGÃOS E SERVIDORES DA

MUNICIPALIDADE - AUTORIZAÇÃO DESCABIDA.

Não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave

desrespeito ao postulado da separação de poderes? ainda

que por lei, praticar atos de caráter administrativo

próprios do Poder Executivo, cuja atuação privativa na

deflagração do processo legislativo está definida no texto

constitucional. Essa prática legislativa de invadir a esfera

de competência exclusiva do Executivo, quando efetivada,

subverte a moção primária da lei, transgride o principio da

divisão funcional do poder, representa comportamento

heterodoxo da instituição parlamentar e importa em

atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode,

em sua atuação político—juridica, exorbitar dos limites que

definem o exercício de suas prerrogativas institucionais.

PROCEDENCIA, PARA DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA

IMPUGNADA. (TJSP; Direta de lneonstitueionalidade

2036076—33.20168260000; Relator (a): Amorim

Cantuária; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de

Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:

08/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

Não será demais trazer à colação ainda o eseólio
%do

saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES:

“Já dissemos — e convém se repita — que o Légªtªslatiãào

provê in genere, o Executivo in specíe; a Câmara edita

4de6
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Prefeitura Municipla de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

normas gerais& o prefeito as aplica aos casos particulares

ocorrentes. Dai não ser permitido a Câmara intervir direta

e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo,

que pedem provisões administrativas especiais,

manifestadas em ordens, proibições, concessões,

permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos,

entendimentos verbais ou escritos com os interessados,

contraíos, realizações mareríaís da Administração e tado

o mais que se traduzir em mªos ou medidas de execução

governamental.

(...)

De um modo geral,, pode a Câmara, por deliberação do

plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito

aciiuvandí causa, isto é, a título de colaboração e sem

força coativa ou obrigatória para o Executivo; o que não

pode e prover situações concretas por seus próprios atos

ou impor ao Executivo a tomada de medidas específicas

de sua exclusiva competência &: atribuição. Usurpando

funções do Executivo, ou suprimindo atribuições do

prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via

judicial” (in Direito Municipal Brasileiro, Malheiros

Editores, lZª EdiçãoAtualizada por Célia Marisa
Prendªs

e Márcio Schneider Reis págs. 565/57?) &

Expostas dessa forma, a razão que me levou agi/catar 0%
Autógrafo Nº 150/2021 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à

apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de direito.

5de6
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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?

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
6 de 6
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AUTÓGRAFÚ Eª?“ 15853623
Proieto (ie Lei aº 38435321

Autoria ao Vereaáor Marcos Papa

iNSTíTUI O PROGRAMA RUAS VIVÁS EM RÉBEÉRÃÚ PRETO, CONFORME

ESPECIFICA.

Á (.ÍÁMÁ RA MUNÍCÍPÁL DE REBEHàÃÓ PRE??? sªs/iªi FORM—«fi DÁ LEA AFRO Vf? :

Art. iº Esta lei institui o Programa Ruas Vivas no âmbito aio Municipio de Ribeirão Freak
visando promover o desenvolvimento sasienâavei aa oiâade, aas dimensões socioeconômicas e
ambientais e garantir & equidade no aso do espaço púbêieo ãe simulação em vias e iogracâoaros
púbiieos, nos termos do artigo 235 inciso L da Lei iPods-rai nº ªí”/3.587? de 3 de _ianeii'o de 2011

Art. ?..º O Prowrama Ruas Vivas consiste na desiêaaao tem oaªária de íàreohos de vias &biioasb
para atiw'idades de lazer, esporão, Galaxia e mooiiidaãe ativa,, engiobaado duas modaiidaêes:
Ruas Abertas e Pedestre Aâivo.

& lº Para efeito desta lei, Ruas Aberâas tem caraio? permanente, ocorrendo em horários
predeterminados aos domingos e feriaãos.

% 2“ Compreende-se por Pedestre Ativo a exteasão temporai'âa dos passeios sobre a ocupação
de vias públicas onde transitam meato“%osª transfoamando—as em área ãe circulação e convívio cie

pessoas através de técnicas do urbanismo táíieoi g;?iorízaado a, mobiiiâaãe não moioaizaãa.

Art. 3“ A modaíidade Ruas Aberias tem carátef permaoeníeg ooorrendo em horários
predeterminacios aos domingos e fefiados.

Parágrafo único. As vias púbiieas iaiegfaníes da mociaâidaào Rua Aberta terão o íyâasiâo de
veículos restrito durante o perioáo cie aoelâura, ouvida a a'atorâáaeíe de trânsito.

Art. 4º As Secretarias de Pianoiameato e Desenvoâvimeaio Ufo—ano, Cultura e ”i"“urismoi
Esportes, 0 Conselho Municipai de Mobilidade Uroaaa do Ribeirão Preto e o Comitê (ie
Acompanhamento e Fonaêeeimenâo ooêerão definir, no ambiâo cie suas competências legais“, as
vias púbiicas que integram o Programa.

5 lª Será feita de forma paríieipaâiva, aianáenão as earaoteaístioas e peeuiiaridaôes ioeaisi a
de'ííinicão:

! - das vias públicas;

H - dos dias e dos horários de abertura.
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ª 2“ As vias indicadas serãe previanweàe submeâidas a estaáes de Viabiiidade e impacto VÉáZ'ÉG

peia autoxiáade de trânsiioepriorizaáae em fueçãe de erite'ties de acessibiiidade em“ meia de
transporte púbiieo.

% 3” É vedada a ineiusae no Programa de treehes de vias; púbiicas em que haja hespitaia
girantes—sacarina veiórios ou «ema—«<$ quaaáe não aereseatadas reias alternativas a essas
Vias.

& 4“ Em situações específicas e exe—eeeêeaais; e Feder ii>zec«<ive podera. aiterai' as hºrarios de
abertura, devendo a aiteração ser divulgada com, «e miaâmo, 3 (três) «ias de antecedência.

& Sº O Poder Executivo devera divuigar pe? aio pzóprie as vias púbiicas integrantes ««
“Programa; bem como OS dias e he<áries (ie abertura.

Art. 5” Na mºdalidade Ruas Abertas são pemitiâas maaifestaçães artísticas; ceituraia,
esportivas e de ecenomia criativa, meaianíe paeâeaçâo cem () iªeêef Executivo.

& 3“ As atividades de que trata O ““caput” deste<riige devem eeservar os níveis máximas de
ruído e os demais parâmetrºs de peraaªeaçâe ae sessege esiabeiecides paia iegisiaçãe vigenie.

& 2“ As entidades da secâeàade eivii e as empresas pºderão firmar pafeeria com a Prefeitura
para provarem estruturas temperárias para as Raas Abenas; tais cºmo banheiws químieea
geradores de energia para apresemaeões artisíieas; «iebiiiarie urbaae, equipamentes para
atividades esportivas e estraturas cengêeeres.

& 30 A comercialização de aiimemos e bebiêas podefa se< auterizaéa nos termos das ieis
vigentes.

% 4º Os interessados sae inieiramente <esp0nsaeeis peias meias necessaáos à exeeação de seas
atividades.

Ant 6“ Na medaiidade Pedesâre àíive sãº peímiiidas «item canções urâanas temporámas “eaw;
catalisar projeíos de lenga plaza que meihmem a segurança viéaia e ajudem a c<iar espaee—s
púbiieos de qualidade. Gs prºjetos; âêm eome «iqietive a readequaçãe do espaçe viárie e «
vaiorização dos espaços púbiieesa ceniemie as aeeessidaâes «e cada ieeai.

Parágrafo únicº. Os prejetos podem pa<tir às «eda p«biie« de erganizações da seciedacie
civil ou de parceiras com a iniciativa privada.

Art. 7“ No Pedestre Ative são permiíidas intefvenções de afbanismo 'ãaticº, per um períeãe
estipulado; que deverãº observar as seguintes censiáerações:

! - necessidade de iocais com caiçadas mais ameias eu erazameníe no qual os pedesíres e es
ciclistas necessitam de mais segarança para fazer «avessia;

H - projetos de desenho urbana permiiinêo queaas pesseas experimentem fisicameate « a sua
mais adequada às pesseas puorizande « mobiiiêaae nae metia <zaáa;

ix)
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III — ampiiação da participação soeiai, fortaieeendo laços entre vizinhos, organizações,
comércio local e poder público;

IV — aprofundar a compreensão das necessidades iocais;

V — coletar dados a partir da experiência real de ase das vias e espaços pobiicos;

VI — tessar eiememos de um projeto oo piano anies de fazer iovestimenios ooiiticos ou
financeiros em intervenções permaoeaies.

& 1“ Compete ao Poder Executivo avaiiar os ioeais onde seeão impiaetadas as intervençoes
urbanas. As vias indicadas serão previamerae seõmeáidas a estudos de viabilidade e impaeio
viário peía autoridade de mobiiidade e teânsiâo e priorizadas em função de critérios de
acessibiiidade, por meio de iransporie oíibiíeo.

& 2“ As entidades da sociedade eivií e as empresas poderão ªrmar parceria com a Prefeioãea
para proverem estruturas temporárias para o ?edestre Á'íivoe tais como pinturas e mareaeows
sobre o asfalto e moh—diarios urbanos;

& 3“ Para paziicipar do Pedestre Ativo deverão ser encaminhados erojeâos contendo a ficha de
' cadastro que será definida peio Poder Público, o proieto deâaihado da intervenção? inchando
imagens iiusirativasª ioeaiização, justificativa e imgoaeios esperados.

Art. 8“ O Programa Ruas Vivas contara eom em Comitê de Acompanhamento e
Fonaieeimentoe com o objetivo de apoiar a Preíeiâura no seu aprimoramento, tendo em visse o
papei construtivo da participação da sociedade eis—ªii no acompanhamento das ações do goverao
municipai.

ª lº O Comitê de Aeompanhameoio e Fortaieoimeeêo do Programa Ruas Vivas sera
intersetorial, terá representantes da ;ofefeitura e composto por entidades da sociedade eivii
ligadas a agenda de mobilidade., urbanismo, economia ioeai e oovas fomnas de uso do espaço
público.

ª 2“ Ao Comitê de Acompanhamenâo e Fortaieeiieento do Programa compete:

E - apresentar proposías a Peefeiâuea quanto a meihoeia do iªeograma, em especial no que se
refere novas formas de ocupação dos espaços paoiicos;

H — apreseniar proposías Visando a melhoria do ?sograma, tais como programação
periodicidade da abertura e perímeàro de fechameoío;

III - identifican junto a entidades representames da soeiedade eivií, assim como a iniciativa
privada, parceiros que estejam disposâos a apoiar as atividades do Programa;

IV » mobiiização e na articulação de ioieiaâivas de mobilidade coituraise esportivas e d ? micros
e pequenos empreendedores ioeais iníegfessados em propor atividades no âmbito do iºf ». '
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Art. 9“ O Executivo reguíamentará est»; Éeâ no qua ceuber,

Art. IG. As despesas éecorrentcs da paºesente lei Côrrea—ãe por wma das dotações orçamentáriªs
próprias? suplementadas se necessária

Art. il. Esta lei entrará em vigor na daria de gaia pabââcaçâo, revºgadas as àisposições eam
centrário.

Ribeirãa Pirãº, 22 (iii &: ânion) de 3821.

;*
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Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Camara Mumcrpal de Ril |!,lllllelalllllrll|
Data: 1011112021 Horário:15:40

LEG -

EMENTA: AUTORlZA A REALÉZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE NO

DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, EM HOMENAGEM AOS
TRABALHADORES E SERVSÇOS DO SlSTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUE ATUARAM NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE

COVlD-lg, CONFORME ESPECÍEECA,

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo lº - Fica, pela presente Resolução, autorizada a reaiização de sessão solene para homenagear os
Trabalhadores e Serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuaram no enfrentamento da pandemia de
âÍOVlD—19 no município de Ribeirão Preto/SP.

Artigo zº — Fica facultado a cada, vereador homenagear um trabalhador do SUS ou uma Unidade de Saúde,
que atenda majoritariamente os usuários do SUS, que tenha se destacado no enfrentamento da pandemia
de COVlD—19.

Artigo 39 » As despesas decorrentes com a execução da presente Resolução correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias.

Artigo 49 — Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispensações em
contrário.

Câmara Municipal de Ribeirão Prem 05 de nowmbm de 2021 Página 1 de 4
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
— Estacio de Sãº Paolo,“ [

JUSTIFICATWA

O presente Projeto de Resolução visa homenagear os trabalhadores e serviços do Sistema Único de

Saúde que mantiveram seus atendimentos durante a pandemia de COViD-19 e auxiliaram no

enfrentamento dessa crise sanitária nunca antes vivenciada.

Os trabalhadores do SUS se mantiveram na linha de frente, muitas vezes abrindo mão da

convivência com seus familiares, seja por risco de contaminação pelo novo coronavirus, seja por sobrecarga
de trabalho devido aos diversos piantões para compensar a generalizada escassez de recursos humanos.

Trata-se, portanto, de justo reconhecimento e homenagem a esses beneméritos trabalhadores e

serviços do SUS, que apesar de todos os desafios impostos pela conjuntura pandêmica, continuaram

assistindo a população com muita dedicação e responsabilidade.
Com o avanço da vacinação e a queda no número de casos e de mortes, entendem—se ser um

momento oportuno para que a referida homenagem seja realizada.

Destarte, tendo em vista o nobre mérito desta propositura, da importância dos homenageados à

nossa sociedade; requeiro aos nobres pares a aprovação desta matéria.

Câmara Municipal do Ribeirão Preto, 05 de novembro de 2021 Página 3 de 4
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N“ 008192 WQuE AUTORIZA A WE leçÃ DE SESSÃO soLENE NO DIA

10 DE DEZEMBRO DE 2011, EM HOMENAGEM AOS
TRABALHADORES E sEchos Do SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE QUE ATUAR/AM NO ENFRENYAMENTO DA

PANDENHA DE [gx/;D 19

SENHOR PRLSIULN' 1 L.

CONSIDERANDO a necessmade premente da aprovação desta propnsnmrz, face ao
Interesse púbhco mamfestadu na matéria,

CONSIDERANDO que caso não ham dehberaçãn sobre essa maxém com fluida urgênma
podera resulmrem prejuízo: ao interesse da wlchudadc,

EEQUEREMOS, na íolma regwmenlal, depms de ouvvdo (: Douto men-ana desta Casa de Levs,

que seja concedida URGÉNCIA ESPECIAL, com base nas musas " e IV do amgu 147 do Regimento
Interno dessa Casa de Leis, para o Projeto de Resolução que autoriza a reahuçãc da sessão solene
na ma m de dezembro de 2021 em homenagem aos uabamaaaras a serviços da sus que amaram no
enfrentamenmda pandemxade COVWD-lº, cunfmme descrito na amenla.

sm das Sessões, 057 novembro de 2021,

gªgª/no
v eadur PSB

<? /Ç / frd
amon uuasas DzesJean Çaraum ”7

Judeu Cºletivo Popular
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Protocolo Geral nº 635412021
Data: 1111 ”2021 Horário: 17:18

LEG - PR 4012021

PROJETODE DESPACHO
RESOLUÇÃO LI marra íª; «

EMENTA:
AUTORIZA A CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A CELEBRAR
CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTIFICA E CULTURAL COIV'I 'ª.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, POR INTERMEDIO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO, PARA A EXIBIÇÃO DE

BOLETINS INFORMATIVOS, SÉRIES, DOCUMENTÁRIOS E PROGRAMAS DA

CULTURA LOCAL E DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME ESPECIEICA.

ganho? Érºeeíàeeíe

A MESA DA CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, no uso de suas atribuãçõeg Iegaàs e
regimentais, e nos termos dos artigos 8”, aIênea “b“, inciso IV,, e 22, da Lei Orgânica do
Municíoio de Ribeirão ?reto, do artigo 1%, inciso III, do Regimento Interno (Resoioção nº
174, de 22 de maio de 2015),

Apresenta a consideração da Casa o seguinte:

Art. lº PeIa presente Resqução, fica autorizada a Mesa Diretora da Câmara Munãcipaí de
Ribeirão Preto a ceIebrar convênio de cooperação técnica, científica e cuãruraI com a
Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto, por Intermédio da Secretaria Munâcâpaí de CoItura
e Turismo, para a exibição de boIerIns Informativos, series; documentários e programas
reaIizados ou coproduzidos peIa Secretarãa.

Parágrafo Único. Para fins de apâicação do disposto no caput, observar—se—ão as regras
descritas no processo administrativo nº 2013/2021, que passa a integrar a presente
Resolução.

Art. 29 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua puincação.

'

fêªibeirâs iªrana
'

MARACA

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA I ! FUNCIONÁRIO: I
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?REÉÉYRÁQA && EiãâBESÉCFÉÉãfÍã da
Cwãtwa & Turismº HÉDÓÉAGíOSAE. ;? ACC)?

Ofíciº nº 03383021 _— Cali—S

Ribeirão ªfeto, G7 ãe mais de 2023.

Assunâa: Ccnvênão entre Secreiaría da Cuâtvra & Turisms e TV Câmara
Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 2013/2021
Data: 1210512021 Horário: 11:53

“Prezacío Presidente, |

Cam cumçrímemes, & Semeâarãa Municâpaí da Cuítura & Turâsme vem seíâcãâar &

farmaíízaçãe de um canvênío cºm a TV Câmara de Ribeâfâe Praia, a fim de veícuâar
maâerêaês vãcêecgráfãcos pmduzídea na; apo%ades per esía pasta, bem mms beêêàing

ânífªsmaàãves, séries, dªcumeníários e pregramas anóe & Secretaria seia reaíâzadsra au
assêrie & capaffxiuçàfaª tência em vêsía & âífusãe da cuâàura isca! & aªa regiào meâmpatitana.

Neste csnvênia & Secretaria seria fespensávef pela prsdaçãe efmu sugadmêa de

mnteúôe & a TV CÁMARA respºnsáveâ paz“ diâíispenbêzar espe—zoa em sua gíade ãe
pmgmmaçâa para vaicuêar &) materâai entregvê ms fafmaâss âecnêcamânâe

esàaâaeiecãcãôs.

Agradecemas antecipaãamenta e csiecamc—ncs à âispssâção.

Resgeiâssamante,

ísabeíía Camaãhe Passeªtª
Secretária Municipal cia Culâura e Turísma

Excelentíssimº Senhor
&LEÉSANDRG MAQACA .,?WESêDENTE DA CAMARA MiiNâCWAL QE RiªEâãAG ?REÉÚ

?:; Bum). x nº » .ÍzÍ Ékzs'ícãm»? );!!Hízfê.C'UHLÉU'“ Página 3,?Íls;fªlara:
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Proc._2013!2021w ______________

PI. 3

Rub

Á COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ã/

Segue para providências cabíveis.

E 2/03/2g21
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llmo. Sr. Coordenador Administrativo
Jonatas Samuel Silva de Souza
Assunto: Processo nº 2,013/2021

Ribeirão Preto, l'7 de maio 2021

Em resposta ao digno Coordenador Administrativo? estou Ciente do presente processo
e de acordo com o mesmo. Temos condições de inserir produções em nossa grade? desde que
observadas as seguintes recomendações:

A TV Câmara tem como finalidade principal divulgar os trabalhos do legislativo e
secundária de promover esporte, educação; cultura, sendo assim, a transmissão de eventos
legislativos têm prioridade sobre qualquer outra transmissão, ficando a cargo da
Coordenadoria da TV Câmara mudar a grade de acordo com essa prioridade a qualquer
momento, além de que também cabe a essa coordenadoria avaliar qualquer produção que nos
for enviada e colocar no ar ou não, haja vista que temos acordo com a Câmara Federal, Alesp.

Outrossim, no Convênio a ser celebrado deve constar que toda obra (principalmente
músicas) deverá isentar a TV Câmara de direitos autorais& uma vez que a exibição das
mesmas não atrai para emissora qualquer ganho financeiro.

Eventos ao vivo também podem constar no convênio desde que toda produção seja
por conta da Secretaria de Cultura, haja disponibilidade na grade e anunciado com no
mínimo 48 horas de antecedência.

Sem mais para o momento,

% MªxSérgiojigtlªíredo
Coord.; ”7ªRáªdío Câmara

? ªm;/f....—

”E"! Éâfnara —— Saber ªretoffíê?
fw lerônêroo sofrerão/eai raso -» Centro

e—raa rezamararªcamarerioeiraonretoee—iªwMinºr
QE? seara-ea? ;ª' “fel: íâ—.3í5G?—â£lâ2
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Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 19 de maio de 2021.

Assunto: Convênio entre a Secretaria da Cultura e Turismo e TV Câmara.
ª]

&

Prezado Presidente,

Com os cumprimentos, após tomar conhecimento do assunto proposto no processo
2013/2021, posiciono-me favorável a formalização do convênio entre a Secretaria da
Cultura e Turismo e TV Câmara de Ribeirão Preto, afim de veicular materiais
videográficos, boletins informativos, séries, documentários e programas visando a
difusão da cultura em nossa região.

Agradecemos antecipadamente e colocamo—nos à disposição.

Respeitosamente,

. f .Lincoln Fernandes / j Jean Coraucr

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 19 de maio de 202! Página ! de 1
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Processo nº: 2.012/2021

Promovente: Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

Assunto: Convênio com TV Câmara

Tendo em Vista a manifestação da ilustre Coordenadoria da TV Câmara às ils. 05, bem
como o posicionamento favorável da Comissão Permanente de Comunicação desta Câmara
Municipal às fls. 06, para formalização do convênio em epígrafe, encaminhe—se à digna
Coordenadoria Jurídica para ciência e manifestação, e posterior encaminhamento ao
Excelentíssimo Presidente desta Ediiidade para apreciação e deliberação.

Após, retorne—se.

Ribeirão Preto, 15 de outubro de 2021
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Processo nº 2633/3823

eromovente: seceemees MGàêêClPAâ. && comum; & TURÍSMG

Assento: CÚNVÉNãO com TV CÁMARA

Cuida—se oie solicitação, e esªia Câmera Municêoai de Ribeirão Preto feita peêa

Secreâaria Municipe! Cia Cuãtura e Turismo, de “formalização eªe um convêeio com e

TV Câmara de Ribeirão Preto, e fim ãe veicular meãerieis vídeográãâeos produzidos ou

apoiados per esâe pasta, bem come ecieâins informativos, sérães, documentários e

programas oncªe a Secretaria seja reaíâzaâora ou assine a coprodução, tendo em vêsàa

& dããusão da cuítore toca! e da região metropeiítana”, conforme consta às fis, 02,

A Egrégia Presidêoda se manifestou às fis. 83, entamânhanêo o processe para

provêãêncías, sem menção quanto ao interesse deste Eáâlâdede em formalizar

referãêo convênio; àeoóo, comodo, a Comissão Permanente eªe Comunicação,, Tíwâos

e Honrarias, se posicionado favoreveímeote, através da maioria de seus membros e

abstenção cie em deles (fis. 66).

Os autos vieram a este Coordenaâorâa jurídica, para cêêncãa e manifestação,

conforme âespacho de fªs. 87.

Regãstre—se que a manifestação de Comissão Permaneoàe de Comunicação,

Títuãos e Honrarias, conforme acima, deu—se em cumprimenro à exãgêncãa contida no

art. 81 oo Regimento interno de Câmara Munícipei eªe Ribeirão Pretto, segendo o que?:

fls. 27/104



Art. 83 Cºmpete à Comêssãe de Cemanêcaçãe, T'íàuíóéê"'à'oiêàégªêág;

essencêafmente acompanhar e ceetã'êâauir na produçãº e edmiaêstraçãe
de cenâeúdcs ânfefmatãvos veêcuiades à cemenécaçãe interna e

externa de todas es canais de mêêêa da Câmara Mueêcípai (fe Ribeirãc

Preto, aiém de gemer e çromover ações relativas à demecratização
de sistema de ãnfermaçãe, equiparando-se & um Conselho Editºrial;

sende egíícede m que couber as Resºluções nº 73, de 26 de dezembro

de 2013 e 153, de 25 de fevereêfo de 2011 e resgectiveg alterações;
saívo âêspesíçõea em cºntráriº & egte Regímeníe internº. (Neva

reêaçâe dada peãa Resoíuçâe Rº 25, de 16 de âezembm de 2020)

Portante, diante da manífeetaçãe favoráveí da referíôa Cemissãc, e desde que
firmada a títúío não eneroso, esta Ceordenadcría jurídica nãº vê Óíífiíê !egal à

fermaiêzaçãe cie cenvênêe, devenêo sua minuâe, que nªs acampanha &) efície ãe fãs.

GZ, ser previamente aeaíisede, cenferme exigência cºntida no parágrafe imªge; do

art. 38, de Lei nº 8656/1993

O convênio; ainda, deverá ser preceêêde de autorizaçãe Eegisiativaº através de

Resoíução, que também mãe sensªta nes aeâes.

Após o atendimente das recomendações acima, retornemee es autos

Ã Coordenadºria Admínêsâfetíva para as provãdêncãas cabíveis.

R%beirâe ?rete, 22 de oatubre de 2821,

ODAER LÚEZ

cooeaemeoe .EURÍDECO

OÁBSP 359.549
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Processo nº: 2.013/2021
Promovente: Secretaria Municipal da Cultura e Turismo
Assunto: Convênio com TV Câmara

Em face as manifestações apresentadas pela ilustre Coordenadoria da TV
Câmara às fls. 05, bem como o posicionamento favorável da Comissão Permanente de
Comunicação desta Câmara Municipal às fls. 06, nos termos da manifestação da digna
Coordenadoria Jurídica às fis. 08/09, faz-se necessária a apreciação pelo Plenário deste
Poder Legislativo.

Isto posto, faço a juntada de minuta Termo de Convênio de Cooperação
Técnica, Científica e Cultural, para que o mesmo seja apreciado pela digna Coordenadoria
Jurídica desta Casa, em caso de aprovação do projeto de resolução que deverá ser
elaborado pela ilustre Coordenadoria Legislativa e apreciado pelo Plenário.

Encaminhe—se o presente expediente à ilustre Coordenadoria Legislativa para
elaboração do Projeto de Resolução Visando à celebração do convênio entre a Câmara
Municipal de Ribeirão Preto e a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Após tramitação junto à Coordenadoria Legislativa e apreciação pelo Plenário,
retorne—se.

Ribeirão Preto, 28 de outubro de 2021

“M““ ,. W “

Glânfªll »"a eBªgª“;
”«wa «: NADORABMINIS » mo

fls. 29/104



ra illuminati hr Ribeiras lãrrtn
Esteira hr san iãaaln

* ,. , , Iºl
CONVENIO DE COOPERAÇAO TECNICA, CIENTIFICA &

g

&
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A CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, localizada na Avenida Jerônimo Gonçalves,
nº 1200, Centro, CEP 14010—907, CNPJ/MF nº 4921 7.383/0001—433 neste ato representada pelo seu
Presidente, o vereador ALESSANDRO DA SILVA FIRMINO, brasileiro, casado, portador do RG
nº XXXXXX e do CPF XXXXXXXXXX e a SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
TURISMO DE RIBEIRÃO PRETO, Praça Alto Morro do São Bento, sin, representado por sua
Secretária ISABELLA CARBLÇHO PESSOTTL portadora do RG nº XXXXXXXX e CPF
XXXXXXXXX, decidem celebrar o presente CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
CIENTÍF ICA E CULTURAL, conforme Resolução nº xama/2021, mediante as seguintes cláusulas
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação tem por objeto estabelecer a cooperação técnica, científica e
cultural entre a CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e a SECRETARIA
MUNICIPAL DA CULTURA DE RIBEIRÃO PRETO, para a exibição na grade de programação
do(s) canal(is) da TV Câmara do Legislativo Ribeirão—metano? dos programas já produzidos, ou que
venham a ser produzidos, em parceria ou não com a CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO, sendo vedada a utilização dos referidos programas para fins comerciais ou de propaganda
política, religiosa ou ideológica? ou destinado a terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS RECURSOS

O presente convênio de cooperação não envolve transferência de recursos financeiros
entre os celebrantes, sob qualquer hipótese, cada qual arcando com eventuais despesas
necessárias à execução de sua parte.

CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUÇÃO

O convênio seguirá três fases que serão implantadas conforme as condições dos envolvidos e
seguindo o cronograma da CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.

FASE 01:

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO encaminhará à CÁMARA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO os materiais videográficos produzidos ou apoiados pela
própria Secretaria, bem como boletins informativos? séries, documentários e programas, nos quais
seja a realizadora ou assine a coprodução, para exibição na grade de programação.

FASE 02:

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO apresentará projetos visanáor à
criação de programas, matérias e ou documentários ou mesmo aulas, voltadas a programação da
CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
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A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO e a CÁMARA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO farão projetos para programas ao vivo, utilizando estrutura da TV CÁMARA,
seja nos estúdios ou através de links, de conteúdo jornalístico, artistic—o, eulturai, esportivo ou
didático.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRODUÇÃO, EXIBIÇÃO E CESSÃO

3.1. A produção desses programas - com exceção da fase 33 que terão acordo especifico, será por
conta da SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO, sendo vedado qualquer tipo
de anúncio ou propaganda.

3.2. A exibição dos programas na TV CÁMARA não terá custo para a SECRTETARIA
MUNICIPAL DA CULTURA.

3.3. A cessão de programas já produzidos, assim como a produção de novos programas pela
SECRTETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, não acarretará custos para a CAMARA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.

3.4. Caberá à SECRTETARIA MUNICIPAL DA CULTURA a responsabilidade das
autorizações quanto aos direitos autorais e ou direito de uso de imagem.

3.5. A TV CAMARA se reserva o direito de escolher o horario, exibir ou vetar qualquer programa
ou ainda reprisa-los quantas vezes julgar necessário.

3.6. A Coordenadoria da TV CAMARA irá designar um horário fixo em sua grade de programação
para os programas e ou matérias cedidas, na medida do possivelç se reservando o direito de mudar
esses horários sem prévio aviso.

3.7. Será permitida a inserção de marca dºágua identificando o oanai ou da SECRETARIA
MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO, responsável peIa produção do programa, desde que seja
inserido no ato da produção.

3.8. Será permitida a inserção de créditos e ou logomarca no início ou final do programa produzido,
indicando o canal ou a SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO.

FASE 1:

A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO encaminhará à TV CÁMARA cópia
de seus programas e ou matérias cedidas, já produzidas, devidamente relacionadas em até 30 dias a
contar da data da assinatura do convênio. A partir desta data, os próximos programas serão
encaminhados de acordo com o processo de produção, sem obrigatoriedade de prazo específico.

FASE 2:

Os programas serão produzidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO,
sem custo para CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.

Caberá à TV CAMARA a supervisão dos programas, podendo a mesma vetar a exibição dos mesmos
quando o entender inadequado aos fins da programação da “TV Câmara“.
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Os programas a serem produzidos ao vivo nos estúdios e ou links terão que ter seus projetos
aprovados com no mínimo 30 dias de antecedência por seus respectivos representantes e cada parte
deverá arcar com sua parte nos custos acordados no proj ete.

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÉNCIA

O prazo de vigência do convênio será de XXXX meses, a contar da data de sua assinatura: podendo
ser prorrogado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÓES E DA DENÚNCIA

Este instrumento poderá ser modificado de comum acordo entre as partes, mediante
Termo Aditivo, assim como poderão as partes denuncia—lo a qualquer tempo, desde que
o façam, por escrito, com a antecedência de 30 (dias) independentemente de interpelaçãojudieial ou
extrajudicial, mantendo-se, todavia, as obrigações assumidas ate' a sua efetiva e definitiva retirada da
relação estabelecida.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas
do presente convênio.

E por estarem de acordo, assinam o presente convênio em duas vias de igual teor e na presença de
testemunhas.

Ribeirão Preto, xxx de outubro de 2021.

Úlâmara &nníeípaí Em ªtilheirão ªlheio
ALESSANDRO DA SILVA FIRMINO

PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO DE RIBEIRÃO PRETO
ISABELA CARVALHO PESSOTTI

SECRETÁRIA

TESTEMUNHAS:

1. RG nº

2. RG nº
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Protocolo Geral nº
Data:16f1112021 Horáriª 12%05

LEG-

PROJETO DE DECRETO D E S P A C H O
LEGISLATIVO

EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
RIBEIRÃO—PRETANO A DIRCEU JOSÉ
VIEIRA CHRYSOSTOMO

SENHOR PRESIDENTE:

Ari. iº Concede- se título de cidadão ribeêpâopaeâano por intermédio de
presenàe Decaew ame os reievantes seavíços prestados à comunidade pelo Doutor
Dirceu José Vieira Chu sostomo.

Art. 20. O títuio será entregue em sessão solene & ser designada peia
,ªesidência do Legislativo.

Ara. 3º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por
conta da dotação própria cio orem—º' ; na Câmara Municipal suplementada,
oportunas me, se necessário. '

Salad Sesses 09 de No'tem " . 1.021

”. Zu“?LO", !!

Verear & Mª,
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Dirceu José Vieira Chrysostomo é nascido na cidade de São Simão, estado de São

Paulo, fixou residência em Ribeirão Preto, desde refira idade e nunca se afastou de nossa

cidade, sendo esta a que eseoiheu para sua residência,

Desde muito jovem fixou residência em Ribeirão Preto, Vindo a graduar-se em Direito

peia Universidade de Ribeirão Preto (1978).

Foi ainda reoém—fozmado aprovado em concurso de provas e títulos para o cargo de

Procurador do Estado; onde teve uma carreira coroada de êxito,, culminando com o título

maximo de Procurador Gerai do Estado de São Pauio.

Exerceu também o cargo de Secretário dos Negócios Jurídicos no governo de Luiz

Roberto Jáhaiir tendo sido reconhecido por relevantes serviços prestados na referida pasta.

Na carreira universitária foi docente na ? acuidade de Direito onde formou-se) vindo a

exercer o cargo da facuidade de Direito da UNiSEB, quando de. sua instalação: sendo

reconhecido pela excelência do curso meia ministrado.

E reconhecido como docente, tendo formado muitos aiunos que hoje militam na área

do Direito, juizes, promotores e nos mais elevados cargos do judiciário.

Alem de seus notáveis serviços prestados no campo juridica notabilizou—se quando de

sua aposentadoria no cargo de Procurador% em sua atuação no terceiro setor, notadamente no

Programa Memoria onde desenvolve atividades na formação da cidadania.

Tem importante e destacada atuação em um grupo formado por cidadãos e

empresários cie nossa cidade, “insiituto Ribeirão 2930”, que tem forte atuação na fiscaiizaçâo

e transparência dos atos da administração pública.

Assim, pedimos aos senhores vereadores o voto favoravei a esse projeto, que Visa

homenagear e reconhecer a trajetória de vida deste, vez que? merecedor da condecoração do

titulo de cidadão ribeirão—proteina

RENATO ZUCOLOTG

Vereador
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PREFEÍTBRA &&UªiCiPAL EE RiBEíRÃQ ?HETO
Secreâaria da Fazenda

CERTiBÃO NEGAYÍVA SE DÉBSTOS Nãº: 34295292?

Çeràââêca, aâensâenda à requfefimema cie paria imefesusaáa, gaze %% & presemâa ãaàa,

nãô magia cíêbêís, dº ahaãm especâíêsacíe.

Ç.P.F.......1 238925384??? ?mâomêei 262? f ?SZZÉQ

Name..m.....: Díª—”353 áGSÉ VÉÉÉRÁ CHQYSGSTGÉG

am Esâa cefíàdâe nàs eâiáe :) direito && Fazeaáa fxâwífzâpâí 3:39 exâgirt & quaâquer íaªfngaºª

as cíêâêâss âribuíáfias (wa mf verªmra venham ser apmacâaa.

Éºmeme ieri—ã vaâiáaíía, cºm Chaim—eia && ?refªêtwa ªmâcâpaí, pa? 39%) & aitama ôíaa,

%semº às emawmenm£mâ Beef. 355371838. Baâxa aâé: 33” 32823

O feferââú & veráade, gibeêfão fºfas, 98 de Novembm de 25323
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t
Protocolo Geral nº 6374!2021
Data: 16111/2021 Horário: 12:07

LEG -

PROJETO DE DECRETO D E S P A C H ()
LEGISLATIVO

EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
RIBEIRÃO—PRETANG A DANIEL CARNIO
COSTA

SENHOR PRESIDENTE:

Art. iº. Concede—se título de cidadão ríbeirãopretano, por intermédio do
presente Deerete, ante os relevantes serviços prestaães à comunidade peão Senhor
Doutor Daniel Carnio Cºsta.

MI 2ª. O título será entregue em sessão sºlene & ser designada pela
Wª"! Presidência de 1 egislativo.

XR$! Art. 3“. As despesas decorrentes da execuçãº deste Deerem carrerãn por
canta da datação própria cio orçamento da Câmara Municipal supíementada

fls. 36/104



ºpª!Câmaa Mum de Ribeirão Preto

JUSTIFICATIVA

Daniel Carnio Costa é nascido na cidade de janotica'oal, estado de São Paulo, fixou

residência em Ribeirão Preto, desde tenra idade, mesmo quando teve que sair da cidade para

exercer a Magistratura, nunca se afastou de nossa cidade, tendo—a incorporado ao seu

currículo, quando em Palestras por todo Brasil, faz alusão a Ribeirão Preto como sendo a

cidade que escolheu para sua residência. Adotou—a, por opção, levando seu nome a todos os

locais onde faz palestras, tendo se notabilizado como um dos grandes juristas pátrios, e por

conseguinte, levando também o nome de nossa cidade.

Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo 0997) e mestrado pela

FADISP (2008), tendo sido orientado pelo Prof. Dr. josé Manoel de Arruda Alvim.

É Doutor (Zill 3) em Direitos Difusos e Coletivos na Pontifícia Universidade Católica

de São Paulo - PUC/SP e Mestre em direito comparado pela Cumberland School of Law —

Samford University nos Estados Unidos da America. Tem pós—doutorado em Direito na

Universidade de Paris l - Pantheon/Sorbonne.

Atualmente é professor e coordenador acadêmico da Pós—Graduação Lato Sensu em

Recuperação de Empresas e Falências na FADISP, professor e coordenador acadêmico da

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Empresarial do Grupo Atarne - Universidade Cândido

Mendes, no Estado do Mato Grosso, professor de Direito Empresarial da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, e professor palestrante em diversos cursos de

pós-gradução em nivel nacional. É professor permanente do curso de Extensão em

lnsolvência da Universidade da Califórnia em San Diego - UCSD (EUA) e dos cursos

promovidos pela Law in Britain nas Universidades de Cambridge e Oxford, ambas no Reino

Unido.

luiz formador em insolvência e Recuperação de Empresas do Banco Mundial (World

Bank) para os Magistrados de Moçambique e de Cabo Verde- África. Autor dos livros

Execução no Processo Civil Brasileiro (3 edições), Danos individuais e Ações Coletivas (2

edições) e Tutelas de Urgência (individuais e coletivas) - Teoria Geral, todos da editora iluruá.

Co—autor do livro Magistratura de São Paulo — série provas comentadas — da editora Verbo

Jurídico. Coordenador e co—autor da coleção Comentarios Completos a Lei de Recup' ação de
4,33»

(CW/'“
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Empresas e Falências (03 volumes), pubiieada pela editora Juruá. Autor do livro Business

"lºi

Judicial Reorganizarion — US and Brazil - The new theories, da editora OminiScriptum

Publishing (NBA). Organizador e co—autor do livro lnsoivência "Empresarial - "Temas

Essenciais? da editora Juruá. Co-autor do livro Prática de lnsoivência Empresarial, da editora

Juruá (EM 9). (lo—autor do livro Constatação Prévia em Processos de Recuperação Judicial, da

editora Juruá (2019). Autor de diversos capítulos de livros e de artigos publicados em revistas

especiaiizadas de circulação nacional.

Membro Titular da cadeira. nº 22 da Academia Paulista de Magistrados (APM).

Membro Titular da cadeira nº 41 da Academia Paulista de Direito (patrono José Bonifácio).

Membro do International lnsolvency institute - lll e da lnsol International. Membro do Grupo

de Trabalho de Recuperação Judicial e Falência criado pelo Ministério da Fazenda pela

Portaria ae?/zerei. Membro do Grupo de Trabalho para modernização de Falências e

Recuperações Judiciais do Conselho Nacional de Justiça (Portaria CNJ lol/2008). Membro

do Conseiho Científico do International Journal of insolvency Law, Membro do Judicial

lnsolvency Network (JIN ).

É Juiz de Direito (Tribunal de Justiça de São Paulo) desde 1998. No âmbito da Justiça

estadual paulista, já atuou nas comarcas de Batatais, Miguelópolis, Rancharia, Guarujá e São

Paulo e, atualmente, é Juiz titular da lª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São

Paulo desde 20l l. Eleito o Jurista do Ano De 20l8 peia Ordem dos Economistas do Brasil.

Atualmente atua como juiz auxiliar da Corregedoria Nacional da Justiça (CNJ).

Receniemeute, aprovado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça? passou a compor
também o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

E figura que colaborou e ainda colau : &, sideravel e signiiicativamente com o meio

acadêmico com diversos livros e a 'gos publicados; a sim como com a sua impecável atuação

no judiciário.

. ,» ao do tulo de cidadão ribeirão—preterm.

*/
xs“ ,uc : LOTO

.,

Isto posto, e mereceor da conde

Ve ,, eador
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PREFEITURA MUNICiPAL DE RIBEãRÃO PRETO
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBETOS N?º-= 34332027

Certifiea, atendendo à fequerímento de parte ãnteresseda, que até e presente data,

não eonste débito, do abaixo especificado.

C.P.F........: 138.543128—50 Preteceio: 202? / 150.954

Nome .......... : DANlEL CARNIO COSTA

Obs. Esta certidão nãe eãide o direito da Fazenda Municipalde exigir, & quaiquer âempe,

os crédiioe inbutárêos que por ventura venham ser apurados.

Somente terá validade, com chancela da Prefeitura Munícipaâ, per cento e oitenta dias.

!senio de emoiementosçonf. Deer. 367788. Baâxa aâé: 31” 0/2821

O referido é verdade, Ribeirão Preto, 05 de Novembro de 2021
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
&

Estado de São Paulo

ªaª? Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, No VALOR DE ATÉ R$ 5.000,00 (CINCO
MIL REAIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMENTARES, DA SECRETARIA

DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO

ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica por esta lei, autorizada na Secretaria Municipal da Fazenda a favor da

Secretaria Municipal de Assistência Social, a abertura de crédito especial no

valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil, reais), para atender necessidade de

adequação orçamentária, Objetivando atender comunicado AUDESP 35/2020

«« Tribunal de Contas - SP, referente a classificação orçamentária dos repasses
das Emendas Parlamentares, cuja codificação institucional e orçamentaria será

incluída nas seguintes dotações:

02.10.42-08.244.10106.1.0036-05.800.202—3.350.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ......R$ 1.000,00

02.10.42—08.244.101061.0036-05.800.202—33903000

Material de Consumo ............................................... R$

02.10.42-08.244.10106.1.0036—05.800.202-3.390.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ......R$
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

Gabinete do Prefeito

02.10.42—08.244.10106.1.0036-05.800.202—3.390.93.00

Indenizações e Restituições ..................................... R$ 100,00

02.10.42—08244.10106.1.0036-05.800.202—4.4.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros —- Pessoa Jurídica ......R$ 100,00

02.10.42—08.244.101061.0036-05.800.202—4.4.50.52.00

Equipamento e Material Permanente ....................... R$ 1.000,00

02.10.42-08.244.10106.1.0036—05.800.202-4.4.90.93.00

Indenizações e Restituições ..................................... R$ 100,00

02.10.42-08.244.10106.1.0036—05.800.203-3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros -— Pessoa Jurídica ......R$ 1.000,00

02.10.42—08.244.10106.1.0036-05.800.203-3.390.30.00

Material de Consumo .............................................. R$ 100.00

02.10.42—08.244.10106.1.0036-05.800.203—3.390.39.00

Outros Serviços de Terceiros —— Pessoa Jurídica ......R$ 100,00

02.10.42—08.244.10106.1.0036-05.800.203-33909300

Indenizações e Restituições ..................................... R$ 100,00

02.10.42—08.244.10106.1.0036-05.800.203—4.4.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ......R$

02.10.42-08.244.10106.1.0036—05.800.203—4.4.50.52.00

EQuipamento e Material Permanente ....................... R$ 1.000,00

4de5
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

02.10.42-08.244.10106.1.0036—05.800.203—4.4.90.93.00

Indenizações e Restituições .................................... R$ 100,00

Art. 2º. O recurso para atendimento do presente crédito especial ocorrerá por conta

Art.

Art.

de:

l — excesso de arrecadação, oriundo de recurso federal da Assistência Social —

Emenda Parlamentar — Individual PSE SIGTV ......R$ 2,500300

II - excesso de arrecadação, oriundo de recurso federal da Assistência Social -

Emenda Parlamentar — Individual PSB SIGTV ......R$ 2.500,00

3“. Inclui ainda na unidade gestora Prefeitura Municipal, na Lei Municipal nº
14.116, de 20 de dezembro de 2017 (PPA), período 2018/2021 e Lei

Municipal nº 14.488, de 03 de agosto de 2020 (LDO), as alterações acima para
o exercício de 2021.

4“. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

É?

Prefeito Municipal

5de5
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Cámara Municipal de Ribeirão Pret

Prefeitura Municiade Ribeirã | "H"” , III",“ ” |”
Estado de São Paulo DP tmªc??

0 Gera! nº 5671/2021
Gabinete do Prefeito ª ª "mªgºª“ ºº 57

Ribeirão Preto,, 25 de outubro de 2021.

Of. 11.“ 1.036/2.021-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

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

Lei que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R$ 5.000,00

(CINCO MIL REAIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DE REPASSES DE EMENDAS

PARLAMENTARES, DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE
EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS” apresentado em 05 laudas nº

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 tem por objetivo autorizar a
abertura de crédito especial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na Secretaria

Municipal de Assistência Social.

Informamos que as alterações dos recursos dentro das

rubricas da Secretaria de Assistência Social são para atender ao Comunicado

AUDESP nº 03 5/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que orienta a
correta classificação orçamentária referente aos repasses de emendas parlamentares.

Acrescentamos que as dotações criadas são genéricas,

contemplando todas as emendas da plataforma SIGTV, cujos projetos são

destinados a reestruturação de entidades da rede de serviços de proteção básica e

proteção especial.

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 Municipio.

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

Atenciosamente,

_ _, NOGUEIRA
Prefªãito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

NESTA

2de5
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PrefeituraàVMunicipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL, NO VALOR DE ATÉ R$
32.857.000,00 (TRINTA E DOIS MILHOES, OITOCENTOS E CINQUENTA
E SETE MIL REAIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, INCLUSÃO, TRANSPOSIÇÃO E

REMANEJAMENTO ENTRE NATUREZA DE DESPESA NAS DOTAÇOES
ORÇAMENTÁRIAS No MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, No
ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica por esta lei, autorizada na Secretaria Municipal da Fazenda a favor da

Secretaria Municipal da Saúde, a abertura de crédito suplementar e especial

no valor de até R$ 32.857.000,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e

cinquenta e sete mil reais), para atender necessidade de adequação
orçamentária, inclusão, transposição e remanejamento no Municipio de
Ribeirão Preto, cuja codificação institucional e orçamentaria será incluída nas
seguintes dotações:

02.09.09—10.122.10103.2.0003—01.300.0071—3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........R$ 43.000,00

02.09.0940. 122.10103.2.0003—Ol .300.0071-3. ] .90. 13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 3 800000
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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

02.09.10-10.122.10103.2.0003—01.300.0071-3.190.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 5 0.000,00

02.09.15-10.304.10104.2.0003-01.300.0071—3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........R$ 160.000,00

02.09.15-10.304.1 0104.20003—01 .300.007i—3. 1 .91 . 13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ 95.000,00

02.09.15-10.304.10104.20003. 01.300.0071-3.1.90.13.00

Obrigações Patronais .................................................. R$ 12.000,00

02.09.15-10.305.10104.2.0003—01 .300.0071-3. 1 .90. 13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 5.000,00

02.09.15—10.305.10104.2.0003—01.300.0071-3.1.91.13.00

Obrigações Patronais —— Intra Orç ............................... R$ 1.630.000,00

02.09.30—10.301.10102.2.0003-01.110.0000-3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ 1.280.000,00

02.09.30-10301.10102.2.0003—01 .300.0071—3. 1 .90. 13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 79.000,00

02.09.30-10.301.10102.2.0003-01.300.0071—3.1.91.13.00

Obrigações Patronais -— Intra Orç ............................... R$ 10.750.000,00

02.09.30-10.302.1010520001—01.300.0071-3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$ 50.000,00

a 4 de 11
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Prefeitura Municip I de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

02.09.30—10.302.10105.2.0001-05.302.0004—33903900

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$

02.09.30—10.302.10105.2.0003-01.300.007l-3.l.90.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$

02.09.30-10.302.10105.2.0003-01.300.007l-3.l .9l .1300

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$

02.09.30-12.301.10102.2.0003—01.300.0071—3.1.90.04.00

Contratação Por Tempo Determinado ....................... R$

02.0931—10.122.10103.2.0003-01.300.0071—3.1.90.1 1.00

Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil ........R$

02.09.32—10.301.10102.2.0003—01.300.0071-3.1.90.1 1.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........R$

02.09.33-10.302.10105.2.0001-01.300.007l-3.3.50.39.00
Outros Serviços de Terceiros —— Pessoa Jurídica........R$

02.09.33—10302.10105.2.0003—01.300.0071-3.1.90.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$

40.000,00

86.000,00

160.000,00

248.000,00

281.000,00

630.000,00

17.210.000,00

10.000,00

2“. O recurso para atendimento do presente crédito suplementar e

especial ocorrerá por conta de anulação parcial das seguintes dotações:

02.09.09-10.122.10103.2.0003-01.3000071—3.191.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ WW“? 53.603,16

Sdell
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Prefeitura Municipla de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

02.09.09-10.122.10103.2.0003—01.300.0071-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros —— Pessoa Jurídica........R$ 69 072,60

02.09.09-10.122.10103.2.0003-01.110.0000-3.1.91.13.00

Obrigações Patronais —— Intra Orç ............................... R$ 115.805,41

02.09.10-10.301.10102.2.0003—01.300.0071—3.1.90.07.00

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência..R$ 22,90

02.09.10—10.122.10103.2.0003-01.300.0071-3.190.07.00

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência..R$ 1.004,00

02.09.10—10.122.1010320003—01.300.0071—3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........R$ 1.811.668,06

02.09.10-10.122.1010320003—01.110.0000—3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ 285.929,82

02.09.10-10.122.10103.2.0003—01.300.0071—3.1.91.13.00

Obrigações Patronais —— Intra Orç ............................... R$ 846.921,64

02.09. 10—10.122. 10103 .2.0003—01 .300.0071-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$ 297.3 83,63

02.09.15-10.305.101042000301.300.0071—3.1.90.04.00

Contratação Por Tempo Determinado ....................... R$ 196.222,40

02.0915—10.305.10104.2.0003—01.300.0071-3.1.90.1 1.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........R
" 4.045.826,68

6de11
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Prefeitura Municipla de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

02.09.15-10.304.10104.2.0003—01.300.0071—3.1.90.07.00

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência..R$ 1.004,00

02.09.15-10.304.10104.2.0003-01.110.0000-3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ 2.655,50

02.09.15-10.305.10104.2.0003—01.300.0071-3.1.90.07.00

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência..R$ 1.004,00

02.09.15—10.305.10104.2.0003-01.110.0000—3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ 67.3 79,58

02.09.15-10.305.10104.2.0003-01.300.0071-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica........R$ 6.284,88

02.09.20—10304.10104.2.0003.01.300.0071-3.1.90.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 4.378,71

02.09.20-10.305.10104.2.0003.0] 300.0071—3. 1.90.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 18.155,04

02.09.20—10.305.10104.2.0003—01.300.0071—3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$ 29.135,93

02.09.30—10.301.10102.2.0003.01.300.0071—3.1.90.07.00

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência.,Rfi; 572,00

02.09.30—10.301.10102.2.0003.01.300.0071-3.1.90.11.00
&

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ....... É 8.309.858,99
%

7de11
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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

02.09.30-10.302.10105.2.0003-01.300.0071—3.1.90.04.00

Contratação Por Tempo Determinado ....................... R$

02.09.30-10.302.1010520003-0130000718.190.1 1.00

Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil ........R$

02.09.30—10.302.10105.2.0003-01.110.0000—3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$

02.09.30-10302.10105.2.0003-01.300.0071-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$

02.09.30-10.301.10102.2.0003-01.300.0071-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$

02.0931—10.122.10103.2.0003—01.300.0071-3.1.90.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$

02.09.351-10.122.10103.2.0003—01.110.0000-3.1.9i.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$

02.093140.122.1010320003-01.300.0071—3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$

02.0931-10.122.10103.2.0003—01.300.0071—3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .........R$

02.09.32-10.122.10103.2.0003-01.300.0071—3.1.91.13.0

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$

428.259,30

4.406.179,31

157.818,47

773.607,26

10.545,20

400,00

50.315,30

35.547,84

%
a

_

15.403,76

407.527,84
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

02.09.32—10.122.10103.2.0003-01.300.0071-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$ 218.000,00

02.09.32—10.301.10102.2.0003—01.300.0071-3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ 704.724,24

02.09.32—10.122.10103.2.0003-01.300.0071-3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........R$ 151.791,78

02.09.32—10.122.10103.20003-01.300.0071-3.1.90.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 20.000,00

02.09.32-10.122.10103.2.0003-01.110.0000-3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ 72.3 92,46

02.09.32—10.301.10102.2.0003-01.300.0071-3.190.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 50.000,00

02.09.32—10.301.10102.2.0003-01.110.0000—3.1.91.13.00

Obrigações Patronais —— Intra Orç ............................... R$ 27 .745,36

02.09.32—10.301.10102.2.0003—01.300.0071-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$ 2.862,79

02.09.33-10.302.10105.2.0003-01300.007]—3.1.90.04.00

Contratação Por Tempo Determinado ....................... R$ 445.750,00
w

'

”ªºs

5,
%

02.09.'."73—12.3»02.10105.2.0003-01.110.0000—3.1,9113005É

Obrigações Patronais —— Intra Orç ............................... R$ 1.637.258,91
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

Gabinete do Prefeito

02.09.33-10.302.10105.2.0003-01.300.0071-3.1.90.07.00

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência..R$ 1.004,00

02.09.33-10.302.10105.2.0003—01.300.0071-3.1.91.13.00

Obrigações Patronais — Intra Orç ............................... R$ 65.329,27

02.09.33-10.302.10105.2.0003-01.300.0071—3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ........R$ 1.312.755,46

02.09.33—10.302.10105.2.0003-01.300.0071-3.1.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .........R$ 361 .3 1 1,39

02.09.33—10.302.10105.2.0001-05.302.0004—3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .........R$ 40.000,00

02.09.50-10.122.10103.2.0003—01.300.0071-3.1.90.13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 2.649,62

02.13.10—04.122.10130.2.0050—01.110.0000-3.3.91.93.00

Indenizações e Restituições — Intra Orç ..................... R$ 5.273.156,15

02.09.70-10.302.10105.20003-01 .300.0071-3.1 .90. 13.00

Obrigações Patronais ................................................. R$ 20.775,36

Art. 3“. Inclui ainda na unidade gestora Prefeitura Municipal na Lei Municipal nº

14.116 de 20 de dezembro de 2017 (PPA) período 2018/2021 e Lei

Municipal nº 14488 de 30 de agosto de 2020 (LDO) as alteraçoªs acima

para o exercício de 2021.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO
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Câmara Municipal de Ribeirão Pre

Prefeitura Municipa de Ribe ""um " II" “" llíí
Estado de São Paulo

_ _ Protocolo Geral nº 5990/2021Gabinete do Prefeito Data. 04/11/2021 Horário. 1513
LEG-

Ribeirão Preto, 04 de novembro de 2021.

Of. 11.” 1.075/2.021-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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL, NO VALOR
DE ATÉ R$ 32.857.000,00 (TRINTA E DOIS MILHÓES, OITOCENTOS E

CINQUENTA E SETE MIL REAIS), PARA ATENDER A NECESSIDADE
DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, INCLUSÃO, TRANSPOSIÇÃO E

REMANEJAMENTO ENTRE NATUREZA DE DESPESA NAS DOTAÇOES
ORÇAMENTÁRIAS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO

ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS”, apresentado em 11 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 tem por objetivo autorizar a

abertura de crédito especial no valor de até R$ 32.857 000,00 (trinta e dois milhões,

oitocentos e cinquenta e sete mil reais), na Secretaria Municipal da Saúde.

Informamos que trata—se de remanejamento de recursos

para readequação da classificação orçamentária motivada pela reforma

administrativa e para o cumprimento da execução orçamentária e financeira,

visando a continuidade da manutenção das ações e serviços de saúde.

Acrescentamos que as alterações realizadas são

necessárias para pagamento de despesas com a folha e prestadores de serviços

hospitalares da Secretaria Municipal da Saúde

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 Municipio.

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

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Q,!“

”“
4)”

3?» Mªr ª“

Prefeiã Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

Zdell
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