
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   09/12/2021  

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 230/21 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS
MIL  REAIS),  PARA  ATENDER  NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA,  INCLUSÃO DE NATUREZA DE DESPESA, NA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  ADMINISTRAÇÃO,  NO
ORÇAMENTO  DO  CORRENTE  EXERCÍCIO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

2 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  71/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  O  EXECUTIVO  MUNICIPAL  A
INSTITUIR A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO,
COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O ESPORTE AMADOR NO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.

3 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

1 Emenda
 

PROJETO DE LEI Nº 235/21 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
O  MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  CONTRATAR  COM  A
DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO,  OPERAÇÕES  DE  CRÉDITO  COM  OUTORGA  DE
GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

4 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 72/21 - ANDRÉ RODINI,
FRANCO  FERRO,  GLÁUCIA  BERENICE,  LINCOLN  FERNANDES,
MATHEUS  MORENO,  MAURÍCIO  GASPARINI,  MAURÍCIO  VILA
ABRANCHES,  RENATO  ZUCOLOTO  -  INSTITUI  O  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  EMPREENDEDOR,  ESTABELECE  NORMAS  PARA
EXPEDIÇÃO DE ATOS PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE
IMPACTO REGULATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  89/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RIBEIRÃO  PRETO  A  CONCEDER  DIREITO  REAL  DE  USO  DE
IMÓVEL  DE  SUA  PROPRIEDADE  À  CASA  DE  APOIO  AMIGOS
SOLIDÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DEMAIS MATÉRIAS
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6 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

Redação Final

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35/21 - Comissão de Transparência e
Legislação  Participativa  -  ALTERA  ARTIGOS  DO  REGIMENTO
INTERNO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO,
CONFORME  ESPECIFICA  (PARTICIPAÇÃO  REMOTA  EM
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS)

7 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 209/21 - COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
-  INSTITUI  A  SEMANA  MUNICIPAL  DA  EDUCAÇÃO  EM
RIBEIRÃO PRETO.

8 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

Substitutivo
 

PROJETO  DE  LEI  Nº  265/21 -  RAMON  TODAS  AS  VOZES  -
DECLARA  COMO  PATRIMÔNIO  MATERIAL  E  IMATERIAL  DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
CULTURAL  DE  ORIGEM  INDÍGENA,  AFRICANA  E  AFRO-
BRASILEIRA.

9 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria qualificada - 2/3

PROJETO  DE  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  32/21 -  JEAN
CORAUCI - CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO AO PE.
CARLOS  EDUARDO  TIBÉRIO,  CONFORME  ESPECIFICA  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

10 - 1ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  80/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  DISPÕE  SOBRE  A  EXTINÇÃO  E  CRIAÇÃO  DE
CARGOS  DE  PROVIMENTO  EFETIVO  DE  PROFESSOR  DE
EDUCAÇÃO BÁSICA III  (PEB III),  NA SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (PROFESSOR DE
INGLÊS).

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, No VALOR DE R$ 300.000,00

(TREZENTOS MIL REAIS), PARA ATENDER NECESSIDADE DE

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, INCLUSÃO DE NATUREZA DE

DESPESA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, 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 Administração, a abertura de crédito especial no valor

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para atender necessidade de

adequação orçamentaria, inclusão de natureza de despesa, cuja

codificação institucional e orçamentária será incluída nas seguintes

dotações:

02.06.10-04.122.10111.2.0002-01.110.000-3.3.50.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica .........R$ 299.000,00

02.06.10—04.122.1011l.2.0002-01.ll0.000-4.4.50.39.00

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

Art. 2º. Os recursos ara atendimento do resente crédito es ecial correrão?

por conta de anulação parcial da seguinte dotação:

02.13.10-04.122.10130.2.0050-01.ll0.000-3.3.90.39.00 ªf

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica .........R$ 300%00090

4de5
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Prefeitura Municiioãi de Ribeirão Preto
Estado de São Pamo

Gabinete do Prefeito

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 14.488, de 05 de agosto de 2020 (LDO) as alterações acima para

o exercício de 2021.

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

em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

farao“ NOGUEIRA

Prefeito Municipal

SdeS
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Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipalde Ribeir |
Pretº,,“ G,,ª, ,, 5375/2021

Estado de São Paulo Data: 18/10/2021 Horário: 10:48

Gabinete do Prefeito LEG -

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2021.

Of. n.º 987/2.021-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 AABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 300.000,00

(TREZENTOS MIL REAIS), PARA ATENDER NECESSIDADE DE

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, INCLUSÃO DE NATUREZA DE

DESPESA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, NO

ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTÉAS ,.

PROVIDENCIAS”, apresentado em 05 laudas, justifteando—-se a propositura peâas

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$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na

Secretaria Municipal da Administração.

O referido crédito será para atender o chamamento

público a ser realizado pela Secretaria da Administração, Visando a qualificação de

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam

dirigidas ao esporte, a cultura e à proteção e conservação do meio ambiente, como

Organização Social para Gestão de Parques do Municipio de Ribeirão Preto, nos

termos da Lei nº 14.578, de 15 de julho de 2021.

As entidades que forem qualificadas poderão celebrar

contrato de gestão com o Município de Ribeirão Preto para o gerenciamento dos

Parques Maurílio Biagi, Ãngelo Rinaldi e Rubem Cione.

Como a lei foi editada esse ano, a dotação não consta nas

leis orçamentárias, sendo necessária a sua inclusão, possibilitando a abertura do

chamamento público.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

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

&;

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

2de5
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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,

E NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A

3de5
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

&: Gabinete do Prefeito

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR A FUNDAÇÃO DE

ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O

ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.

Art.

CAPÍTULO 1

DAS msmsrçôas GERAIS

1“. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir a FUNDAÇÃO DE

ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO, entidade destinada ao desempenho de

atividades de natureza esportiva, com sede e foro na cidade de Ribeirão Preto,

Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO integrará a

administração pública indireta e vincular-sea à Secretaria Municipal de Esportes.

Art. 2“. A presente Fundação será autônoma e dotada de personalidade jurídica de direito

Art.

privado, cujos estatutos de sua instituição deverão ser inscritos no Cartório de

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, regendo—se, no que couber, pelas disposições do

Código Civil.

sº. A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO tem por finalidade

fomentar o esporte amador de competição, escolar, universitário e comunitário, a
ik: lar

recreação e o lazer, a atividade física, os programas sociais e a promoçãoâ

eventos.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Art. 4º. A Fundação terá como objetivos:

I » executar o Plano de Esporte do Município e seus respectivos programas e

projetos, observadas as diretrizes da política municipal de desenvolvimento do

esporte amador de competição, escolar, universitário e comunitário, da recreação e

do lazer, da atividade física, dos programas sociais e da promoção de eventos;

II - promover a formação e o treinamento especializado de recursos humanos

destinados à execução de programas esportivos, de recreação, de lazer e

comunitários;

III — elaborar e propor programas para as atividades físicas de lazer, considerando

de forma integrada todos os fatores que intervêm no processo de desenvolvimento

da atividade;

IV - elaborar e propor programas dirigidos ao esporte escolar, promovendo eventos;

V - elaborar e propor programas para a comunidade por meio do esporte

comunitário;

VI - elaborar as publicações necessárias a conscientização e à motivação da

comunidade, quanto aos objetivos e programas elaborados pela Fundação por meio

de suas divisões, estimulando a participação popular;

VII - manter intercâmbio com entidades congêneres;

VIII - incentivar a participação da comunidade nos programas e projetos da

Fundação;

IX - estabelecer convênios de parceria com outras instituições ligadas ao esporte —

empresas privadas e associações - com o fim de viabilizar todos os programas

propostos no Plano Municipal de Esportes, por meio da utilização de profissionais e

estagiários da área de Educação Física e outras afins;

X — reativar e manter projetos, quadras, praças esportivas e de lazer, campos de

futebol, ginásios e outros similares pertencentes ao Município de Ribeirão Pre , ,

%

respondendo por essas estruturas;
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Art.

Art.

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

XI — estudar, projetar e executar com recursos próprios ou transferidos, a

construção, ampliação ou reforma de prédios e instalações destinados ao

desenvolvimento de atividades esportivas no Município;

XII - dar valorização, suporte e apoio às ligas esportivas, aos clubes amadores e as

outras entidades dirigentes de modalidades esportivas;

XIII - administrar e manter os equipamentos esportivos próprios ou sob sua

responsabilidade, zelando pela sua manutenção, pelo seu bom uso e pelo acesso da

comunidade;

XIV - promover e incentivar o desenvolvimento de estudos científicos e

tecnológicos voltados à consecução de programas e projetos que visem à promoção

social; e

XV - emitir pareceres sobre assuntos e questões de sua alçada que lhe sejam

submetidos pelo Chefe do Executivo.

Sº. O patrimônio da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO será

constituído por bens móveis e imóveis, valores, direitos e outros que lhes sejam

destinados por lei ou por doações, herança e legado e os que adquirir com suas

receitas próprias.

6“. A Fundação terá duração indeterminada, extinguindo-se na forma determinada

na Lei e em seu Estatuto.

Parágrafo único. Em caso de extinção, o patrimônio da Fundação será incorporado ao

Art. 7“. Constituirão receitas da Fundação:

Município de Ribeirão Preto.

%

II - subvenções, auxílios ou quaisquer contribuições estabelecidas por qualquer

r,,
1 - as dotações efetuadas pelo Município de Ribeirão Preto;

órgão e/ou empresa pública;
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

III — remuneração pela prestação de seruiços e aplicação de seus recursos;

IV - rendas resultantes da exploração dos seus bens e do seu patrimônio;

V — contribuições, auxílios, transferências, doaçõesº legados e subvenções de

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou

estrangeiras;

VI - recursos oriundos de convênios e/ou concessões, contratos ou acordos de

cooperação técnica firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais,

internacionais ou estrangeiras;

VII - “valores provenientes dos rendimentos das aplicações e operações de crédito de

suas disponibilidades financeiras; e

VIII - outras rendas extraordinárias ou eventuais.

aº. A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO poderá celebrar

contrato de gestão com O Poder Público, na forma prevista no art. 37, & Sº, da

Constituição Federal.

g lº. O contrato de gestão poderá ter por objeto a contratação de serviços e/ou

fixação de metas de desempenho para a entidade.

% 2º. Os relatórios financeiros e de execução do contrato de gestão celebrado com o

Poder Público deverão ser publicados em extrato no Diário Oficial e divulgados

integralmente em meio eletrônico de comunicação, no prazo máximo de 30 (trinta)

dias, após O encerramento do exercício financeiro.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Seção I

Da Estrutura Administrativa

Art. 10. A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO contará com os

seguintes órgãos:

I -— Conselho Curador;

II — Conselho Fiscal;

III — Diretoria Executiva.

Seção II
Do Conselho Curador

Art. 11. O Conselho Curador, órgão superior de fiscalização e deliberação da Fundação,

será constituído de 7 (sete) membros titulares e suplentes com mandato de 2 (dois)

anos, permitida a recondução dos seus membros por iguais períodos, sendo

composto por:

I - 4 (quatro) membros indicados pelo Poder Executivo Municipal;

II — 1 (um) representante das ligas ou das associações esportivas do Municipio;

III - 1 (um) representante indicado pelo Conselho Municipal de Esportes;

IV - 1 (um) representante indicado pela Câmara Municipal.

ª lº. O Conselho Curador será presidido por um dos membros indicados a critério

do Poder Executivo Municipal, mediante nomeação por ato executivo, de acordo

com o inciso I deste artigo.

ª 2“. A cada membro titular corresponde um suplente indicado pelo mesma

processo previsto neste artigo.
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Prefeitura Munici al de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

& 3“. Será designado Edital para eleição do representante aludido no inciso II deste

artigo, podendo se habilitar a participar quaisquer das ligas ou associações

esportivas sediadas no Município.

& 4“. Em casos de falecimento, renúncia, destituição, incompatibilidade e

impedimento de um membro titular, o Conselho empossará () suplente e solicitará a

designação de um novo suplente, no prazo máximo de trinta dias.

5 Sº. É obrigatória a participação dos membros da Diretoria Executiva da Fundação

nas reuniões do Conselho Curador, sem direito a voto.

ª 6”. Os membros do Conselho Curador respondem pelos danos resultantes de

omissão no cumprimento de seus deveres e pelos atos praticados com culpa, dolo,

ou com violação do Estatuto.

23“ 7“. Os integrantes do Conselho Curador não serão remunerados, assim como não

receberão vantagens de qualquer espécie.

& 8”. O período de 2 (dois) anos mencionado no caput deve iniciar em lº de janeiro
e terminar em 31 de dezembro do ano seguinte, coincidindo com a metade do

mandato do Prefeito Municipal.

ª 9ª. Na hipótese de nomeação ocorrida fora do termo inicial previsto no êSº, o

»

Conselheiro nomeado deverá completar o mandato até o termo final. É
i;

i i

Art. 12. É da competência privativa do Conselho Curador:
barªtª

&3535
: “if

I — opinar sobre a extinção da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEEÉÃO

PRETO, que só poderá se efetivar mediante Lei;

II — exercer a fiscalização da prestação de contas da Diretoria Executiva;
ll
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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

III - solicitar aos empregados; com cargos de direção; esclarecimentos, informações

e prestações de contas eventuais;

IV — opinar sobre aumento de gastos de ordem contínua que não estejam definidas e

aprovadas em seu Orçamento Anual;

V — avaliar os principais riscos e potenciais no aspecto gerencial relacionado às

atividades desempenhadas pela Fundação;

VI — monitorar e apreciar os principais indicadores de desempenho da Fundação;

VII. - deliberar, em instância final, sobre outros assuntos de interesse da

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO; e

VIII - aprovar:
»

a) o Estatuto e suas reformas;

b) o regimento interno, que disporá sobre os assuntos de interesse da

FUNDAÇÃO DE

ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO;

e) proposta de contrato de gestão e seu detalhamento atraves de plano operativo

da

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO, anual ou plurianual;

d) a prestação de contas anual da Diretoria Executiva;

e) contratação de empresas de auditoria independente para a realização do

exame das demonstrações financeiras, exigidas por Lei, pelo Ministério

Público e pelo Tribunal de Contas do Estado;

f) o aumento da estrutura de empregados da Fundação;

g) realização de novos investimentos;

h) contração de créditos, empréstimos ou outras operações financeiras que

sejam extensive—is além do próprio exercício financeiro, bem como sobre
tªdo

e qualquer aditamento relacionado a tais operações; e;

i) o recebimento de doações com encargos.

5 i à»;

Parágrafo único. O Conselho Curador reunir-se-á com a presença da maioria absoluta

de seus membros e suas deliberações serão aprovadas por maioria simples de votos
12
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dos presentes, cabendo ao Presidente do Conselho, além de voto comum, o voto de

qualidade.

Seção III
Do Conselho Fiscal

Art. 13. O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, responsável pela fiscalização da

gestão econômico-financeira da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO

PRETO, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução dos seus membros

por iguais períodos, terá a seguinte composição:

I — 1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Esportes;

II - 1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal da Casa Civil;

III - 1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal da Fazenda.

% lº. Os membros indicados para O Conselho Fiscal deverão possuir capacidade e

notório conhecimento da área econômico-financeira ou contábil? cabendo ao

Presidente do Conselho, além do voto comum, O voto de qualidade.

ª 2“. O Presidente do Conselho Fiscal será nomeado por ato do Chefe do Poder

Executivo.

ª 3º. Os membros titulares do Conselho Fiscal farão jus ao recebimento de verba de

representação, a título de reposição de despesas, fixada em 40% (quarenta por
cento) do nível 04.1.01, na coluna “Vr. Gratiª, nos termos da Tabela de Referências

Remuneratórias do Anexo III da Lei Complementar n. 3062, de 28 de abril de ZÉLZI,
ill Í

por mês, independentemente do número de reuniões.
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& 4“. O período de 2 (dois) anos mencionado no caput deve iniciar em lº de janeiro
e terminar em 31 de dezembro do ano seguinte, coincidindo com a metade do

mandato do Prefeito Municipal.

% Sº. Na hipótese de nomeação ocorrida fora do termo inicial previsto no 540, o

Conselheiro nomeado deverá completar o mandato até o termo final.

Art. 14. Compete ao Conselho Fiscal:

1 - proceder à fiscalização contábil, financeira e patrimonial da FUNDAÇÃO DE

ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO;

11 — examinar as contas, balanços e quaisquer outros documentos e, ao final,

apresentar parecer contábil, no mínimo anual, acerca da prestação de contas da

administração da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO;

III - analisar e emitir parecer acerca da prestação de contas de recursos específicos

e que devem, isoladamente, ser encaminhadas aos órgãos da Administração Pública

que os concederam;

IV — sem prejuízo das funções do Conselho Curador, avaliar a gestão financeira da

Diretoria Executivo, inclusive a fiscalização das atividades dos administradores,

assim como o exame da contabilidade;

V — solicitar ao Conselho Curador e a Diretoria Executiva esclarecimentos ou

informações, desde que relativos à sua função fiscalizadora.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Fiscal respondem pelos danos resultantes de

omissão do cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa, dolo, fu
com violação do Estatuto. É;

l4
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Seção IV

Da Diretoria Executiva

Art. 15. A Diretoria Executiva, órgão responsável pela gestão da FUNDAÇÃO DE

ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO, é constituída dos seguintes cargos de livre

provimento:

I — 1 (um) Diretor-Presidente;

[] — 1 (um) Chefe da Divisão Técnica; e

III — 1 (um) Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;

ª lº. Os componentes da Diretoria Executiva da Fundação serão de livre nomeação

e exoneração pelo Prefeito Municipal, por meio de ato do Executivo.

& 2º. O Diretor-Presidente será substituído em suas faltas e impedimentos pelo

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira e, na ausência ou impedimento deste,

pelo Chefe da Divisão Técnica.

ª 3º. A remuneração da Diretoria Executiva e definida nos termos do Anexo I desta

Lei Complementar.

Art. 16. Compete a toda a Diretoria Executiva:

[ — gerir a Fundação e coordenar, supervisionar e controlar as unidades que

integrarem sua estrutura;

Il - gerir a prestação dos serviços contratados& em consonância com as metas de;
ºrg '

desempenho e atividades fixadas no Contrato de Gestão celebrado entre a Funda
e o Poder Público, e constante no Plano Operativo;

_

n— exercer o controle interno das atividades da Fundação, nos termos do Estaãiíto e

segundo as diretrizes e os critérios fixados no Piano Operativo e no Centradª de
15
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Gestão da Fundação;

IV - elaborar, instituir e reformar, para deliberação do Conselho Curador:

a) o Plano Operativo da Fundação, anual ou plurianual;

b) os atos de instituição da Fundação;

e) o Estatuto;

d) os regimentos internos.

Art. 17. Constituem atribuições e deveres do Diretor-Presidente, além do previsto em lei

e estatuto:

I — representar a Fundação em Juízo ou fora dele;

11 - convocar o Conselho Curador e o Conselho Fiscal, na forma do Estatuto;

III — presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

IV - cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento da Fundação.

Parágrafo único.. E requisito para nomeação como Diretor-Presidente ter Ensino

Superior Completo.

Art. 18. São atribuições do Chefe da Divisão Técnica:

I - programar e gerenciar as atividades esportivas;

Il - incentivar e amparar o esporte amador e promover práticas esportivas nas

praças de esportes sob gestão da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO

PRETO;
4

III - realizar espetáculos esportivos e organizar, com a cooperação de ligªs e
.

associações esportivas, competições e torneios;
%

IV — propor a realização de ações formativas de seu pessoal.

V- _ controlar a utilização e zelar pelas praças esportivas sob gestão da F

DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO;
"

VI - gerir a infraestrutura e proteger o patrimônio dedicado ao esporte;
ló
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VII - mobilizar e conscientizar as comunidades, em geral, para efeito de

manutenção e conservação de locais destinados à prática do esporte.

VIII — fiscalizar a aplicação do orçamento planejado para as atividades esportivas;

IX - levantar dados acerca do cumprimento do planejamento e das metas

estabelecidas; e

X — realizar pesquisas sobre a eficiência da gestão de planejamento das atividades

esportivas.

Parágrafo único. E requisito para nomeação como Chefe da Divisão Técnica ter Ensino

Superior Completo ou notório conhecimento e/ou prática na área esportiva.

Art. 19. São atribuições do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira:

1 - controlar e fiscalizar a aplicação de recursos financeiros destinados às atividades

esportivas;

II — organizar o plano geral de trabalho, elaborar a proposta orçamentária anual e

compor o quadro de pessoal se sua área de atuação, submetendo—os à Diretoria

Executiva para aprovação;

III - coordenar as atividades de natureza administrativa e financeira;

IV — coordenar as movimentações da arrecadação e providenciar o pagamento das

despesas;

V - movimentar as contas bancárias, assinando cheques e documentos de natureza

financeira, juntamente com o Diretor—Presidente;

VI - viabilizar os recursos materiais e humanos para a realização dos objetivos

específicos da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO;
;;

VII - realizar as movimentações e aplicações dos recursos da FUNDAÇÃO;DE ª
_

ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO;
&

VIII - dirigir e fiscalizar a contabilidade; e 5
IX - preparar a prestação de contas e o balanço anual da FUND AÇÃO? DE

ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO.
«fw

17
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Parágrafo único. E requisito para nomeação como Chefe da Divisão Administrativa e

Financeira ter Ensino Superior Completo.

CAPÍTULO III
DO PESSOAL

Art. 20. O regime jurídico que regerá as relações de trabalho da Fundação será O previsto

na Consolidação das Leis de Trabalho - CLT e o ingresso no quadro de empregados

da Fundação dar—se-á mediante processo seletivo.

CAPÍTULO IV

DA CONTRATAÇÃO

Art. 21. Para aquisição de bens e serviços, a FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE

RIBEIRÃO PRETO submeter-se-á às disposições da Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, nos termos do art. lº combinado com o art. 6º, III, da Lei Federal

nº 14.133, de lº de abril de 202].

Parágrafo único. A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO poderá
estabelecer um Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, observados os

princípios que regem a Administração Pública.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 22. A contabilidade da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RITÍÍÉIRÃO PRETO

submete—se às regras estabelecidas pela Lei Federal nº 4320, de 17 de março de
18
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1964, no que se refere à execução orçamentária, e às regras para empresas estatais,

no que couber.

Art. 23. São parte integrante desta Lei Complementar os seguintes anexos:

Art.

[ - Anexo I —— Tabelas de Referência Remuneratórias —— Cargos Comissionados; e

II - Anexo II — Organograma da Estrutura Administrativa —— Fundação de Esportes

de Ribeirão Preto.

24. Poderão ser cedidos servidores públicos integrantes do quadro de pessoal da

Administração Pública Municipal para a FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE

RIBEIRÃO PRETO, sem ônus para o órgão de origem e nos termos previstos na

legislação específica.

Parágrafo único. A cessão prevista no ªcaputº dar-se—á peio prazo de doze meses,

Art.

Art.

prorrogável sempre pelo mesmo prazo, a partir da solicitação oficial por parte da

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO, podendo ser cancelada a

qualquer tempo.

25. Os servidores cedidos ficarão sujeitos ao mesmo regime de carga horária

aplicável aos empregados da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO

PRETO com idênticas atribuições e qualificação profissional.

26. A Prefeitura Municipal deverá tomar as providências necessárias à comp teta

instituição da Fundação no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a public ão

desta Lei.

Paragrafo unico. Para a execuçao desta lei, fica o Poder Executivo autoria'ado & a rir

créditos adicionais, que se fizerem necessários, com o objetivo de cdbrir despesas

19
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de implantação, funcionamento e desenvolvimento das atividades da referida

Fundação e que não estejam incluídas no orçamento do Município.

Art. 27. A FWDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO terá? na forma da lei,

orçamento próprio e autonomia administrativa e financeira.

Art. 28. Essa lei entra em Vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

WDÍJART NOGUEIRA

Prefeito Municipal
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ANEXO I

TABELAS DE REF ERÉNCIAS REMUNERATÓRIAS

CARGOS COMISSIONADOS

Tabela 1.

ÉÉ—FÉRÉNCIAW
"

Vf. Símbolo“
* ” “um.

REMUNERATÓRIA —

c—z
* * ,

R$7—369=62
_

,_R$6-560»23

Tabela 2.
* V

CARGÓÉ'CÓMÍSSióNÁDOS'DA FUNDAÇÃÓ DEESPORTES DE,

RIBEIRÃO PRETO

QUANTUM“ CARGOSWOVA * ”REFÉRÉNCÍÁH ,, _

* NOMENCLATURA) REMUNERATÓRIA

] Diretor-Presidente ,

V

F -3VS
—

_

_1__
* &

Chféabâsãsªo Técúicà,
* ,,

i

_,

_] f f
“

(5-2

Chefe da Divisão Administrativa e C-Z
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ANEXO 11

ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO

Essaââçâcs &? &;Emª
& %%%&m

;—

( i ]

3% Emma Camªra» ªaa? Camilaa “%%%&?
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Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2021.

Of. n.º 999/2021-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: “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A INSÉª—ÍITUIR A

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO COM A FINALIDADE DE

FOMENTAR O ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO”,

apresentado em 22 laudas justificando-se a propositura pelas razões que adiante segueêm
“%

«&
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O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo Municipal a instituir a FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE

RIBEIRÃO PRETO, destinada ao desempenho de atividades de natureza esportiva.

O projeto e a consequente criação da Fundação de Esportes de

Ribeirão Preto, se da em virtude da necessidade de aprimorar e democratizar as ações do

esporte na nossa cidade, elevando a eficiência e as possibilidades de acrescer novas

práticas de gestão compartilhada de atividades, que alcancem o maior número de

atendidos nas diversas modalidades esportivas no âmbito social, educacional de formação

e competição.

Ainda nesse sentido, garantir a organização do desporto,

organização de competições, eventos esportivos e parcerias com entidades congêneres

dos setores públicos e privados, acessando programas de incentivo que oportunizem

diversas camadas da sociedade a tim de garantir o acesso universal ao esporte.

E missão ainda o experimento, a difusão do conhecimento, o

aprimoramento técnico e competitivo das equipes da Secretaria de Esportes, 0

desenvolvimento de novas modalidades, a busca por talentos e a oportunidade para todos

que tem no esporte a porta de entrada para uma vida plena, saudável, construtiva e

disciplinada.

A missão dos poderes público e privado em formar cidadãos

acima de tudo, e por conseguinte elevar a auto estima das pessoas, trazendo no exemplo

do esporte beneficios que dignificam o indivíduo oportunizado, que não coloca limites

em quesitos como, superação, valorização da vida, que dentro de um contexto ger _] e

investimento de base em políticas públicas, mitigando ao cada ciclo consequênciasª de ,,
&

saúde pública, assistência social, segurança pública, educação e cidadania.
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A diversidade do Desporto e do .Para-Desporto, acessivel nos

espaços públicos, de forma participativa, lúdica, recreativa, de lazer entre outros

formatos, garantem direitos constitucionais para as pessoas, sobremaneira as crianças e

adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade.

É de conhecimento público na cidade, inclusive em veículos

de comunicação, matérias deliberadas no poder legislativo de iniciativa do executivo

municipal, da reestruturação administrativa das questões do funcionalismo, adequações

aos quadros e funções comissionadas e maior clareza na aplicação deste formato e suas

nomenclaturas, impedindo o comissionamento e livre nomeação para os cargos de

atividade tim, no caso técnicos desportivos, coordenadores de projetos esportivos e

diversas outras atividades que aplicavam possíveis, por um conjunto de leis que foram

declaradas inconstitucionais pelo tribunal de justiça.

Assim sendo, as modalidades esportivas eram desenvolvidas

por profissionais de educação fisica, especialistas e técnicos das modalidades, que

tiveram os seus cargos e funções extintos por decisão judicial, cabendo ao poder público

buscar dentre as legítimas modalidades de gestão, aquela que pudesse suprir e reaver a

política pública de atendimento que provém o esporte nas suas mais diversas atividades.

O modelo de Fundações Públicas de Esportes para tal, é

utilizado por diversos municípios de diferentes portes, em diferentes estados e que

encontram neste modelo maior eficiência e amplitude do que pode ser desenvolvido, a

tim de garantir atendimento dentro dos bons princípios e métodos da administração

pública, com a adição de possibilidades que as fundações possuem para obterem ainda

mais recursos para suprir todas a necessidades e demandas de atendimentoi e
ti

desenvolvimento da política de esportes.
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No tocante a boa prática de gestão e economicidade, onde o

preceito dever zelar por “Fazer mais, com menos e melhor”, informamos que a dotação

orçamentária é extraída das próprias economias do orçamento atual da Secretaria de

Esportes e da drástica redução de cargos em comissionamento, e aplicação de forma

direta no atendimento daqueles que demandam por atividades esportivas nos diversos

bairros e modalidades. Fazendo assim com que o município não faça um gasto maior pra

se ter maior entrega de atendidos e melhores indicadores.

De acordo com os dados levantados pela Secretaria de

Esportes, em 2020 a Secretaria obteve uma economia com gastos de pessoal no valor de

R$ 1.494.684,92 e, em 2021, a economia foi de R$ 1.985.109,56.

Todavia, tendo em vista a extinção de cargos dos profissionais

de educação tisica pelos motivos informados anteriormente, se faz necessária a

instituição da Fundação, como importante instrumento de apoio e desenvolvimento das

políticas públicas do esporte e seus participantes no Municipio.

Acompanhando o Projeto segue o impacto orçamentário

decorrente da criação dos cargos da Diretoria Executiva e da verba de representação do

Conselho Fiscal. Importante destacar que tais valores foram inclusos na Lei

Orçamentária — LOA 2022, na Secretaria Municipal de Esportes, que se encontra

nesta Casa para aprovação.

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

aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termosªdo
artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio. tª
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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

N E S T A
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PROJETO DE LEI

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO A CONTRATAR COM

A DESENVOLVE SP - AGÉNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE sÃo
PAULO, OPERACOES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica O Chefe do Executivo do Município de Ribeirão Preto autorizado a

celebrar com a DESENVOLVE SP - AGÉNCIA DE FOMENTO DO

ESTADO DE SÃO PAULO, operações de crédito até O montante de R$

30.000.000,00 (trinta milhões de reais), destinadas a execução de Obras de

pavimentação e recapeamento asfáltico, observada a legislação vigente, em

especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2“. Fica O Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das

Operações de crédito, por todo O tempo de vigência dos contratos de

financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de

Meio de Pagamento, das Receitas de Transferências oriundas do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços —— ICMS

(art. 158 inciso IV da CF) e do Fundo de Participação dos Municipios —— FPM

(art. 159, inciso I, alínea b da CF ), cumulativamente ou apenas um destes, em

montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal

e O pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo único. As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a

vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelasit

receitas que vierem a serem estabelecidas constitucionalment

independentemente de nova autorização.

ª? de5
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de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 3“. O Chefe do Executivo do Município está autorizado a constituir a

Desenvolve SP — Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua

mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às

fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do art.

2º, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do

que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o art. lº.

Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de

inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não

pagas.

Art. 4“. Fica o Município autorizado a:

I -participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem

a execução da presente Lei;

II - aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP -

Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de

crédito, Vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento;

III - aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias

decorrentes da execução dos contratos.

Art. 5ª. Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações

necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos

aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 6“. Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados

a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações d
crédito ora autorizadas.
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wªPrefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Cãahêaefê dº Prefeito

Art. 7“. Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal

5deS
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FREFÉWURÃ DA ÇiºADE

RIBEIRÃO PRETO
Gíng—ãí. E ACOLHEQORA

Secretaria da
Fazeada

AVALLÁÇÃQ DE EXÉÁCTG ÚRÇMENTÁRíG —— FINANCEIRÚ

I —- Intradaçâa

Cºnfenne sºlicitaôc pm" meia ée ?ÉGCCSSG Eletzªêaíca 2825333545, apresenâames ºs cáknígg que
câemansâmm & imªgem *Gfçameníáríe-êªinanceím && cºnâfaíaçãc && Qpemçâa ãe Cféêít—a jama &

ªasseiwaíve — SP pam Reeageameaía e Pavâmeaíaçâº Asfáitica, nº vaiªr d'e R$ 3G.€33€3.89€ã£3ê

(trinta miiâàes && mais), cºnfºíme áêiemªxína & Art. 16 cia Lai ée Raggºimabíiiâaâe ? iãcaí:

“ fim“. ífí A cáaçâa, axiªansão onª apeâfêâígzafzmema €€€ (ZÇÉÍQ gawmmwenmi (figa? agarram awnwzw ria
ãespgm xará acampmzãzmão de:

1ª - aâsrfmarz'xºa aªa “&???ch Grçamanzáríaszwameira 330 awrcísia em que? deva amªm” eªm

*iªigor & ªºs dais saàyêgíiwfres;
H — fãâcêm'açêa da awãézfmãor (?a zíaspgm de: gªfe & mamanw fem: mfegrmçàô arçamgmárm

efãêmswâãm mrs: & 5525 arçmºmmáyfa arma? e mmpaziôiãiâmíe mªs & gim—20 prªtªrrízmmã e com
(: Em” de: âír'mãzes asªçafzzêmàráas. '”

Dessa fºrma,, em aªgenáimentº && aráíge refesenciaãm ºs casulºs considerªm as &?mmações
cazmsíaxztaa nos dosmnentas enviaàcs peía Caefdenãàméa && F 8111331335; & ijemy

— Crºnºgrama Financeira (33 ()pemçâix

H — Baias e Premissas (ãe Cáicuío

“Saran“: utiíízaêes as wai/peres ée 935333535; cºm ªmargºs & Amm'âízações mnstanfeg às (_Írçmogjmna
Financeirº da Opezaçâiq cgmsicíeranáº ;;;—ram (fe carência às 24 megas & mumºtizaçãa em ?2 meses,

Vaio? da Cºgeração: 33.39'0333336 ("aim míihões mais)
Piªzza de carência: 231 ÚIQSÉS

Prazº tie Amºrtização—: 72 meses
?ram "fetal (ía Contratação; % megas
Taxa Tomi Estimada; 8,25% 3,3 ( Taxa Fixa 3% && + Tam_ 13535 3,25% aa)

HE — Emmett; ergameníária—âuanceím

Parª análise é necessária 33525353; & impacta €£$ aeraçãº %s Éimifes eâfabeíeciães peâa Leí &&

Respºnsabâíãaáe Fiscal - ERE & caçaciãaáa de pagmnemg das áesçesas && aizmrtizaçãa da
Aêmw'açâa Dife'âa.

Pág“ Lªé—
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PREFEWÉRÁ º_à CêDÁDE

RIBEÍRÃO PRETO
GÁQBÁÉ, E ÁCOÁHEDGRA

m.; - Limiies de Operaçãº [(ie Crêêim da LRF

Secretaria da
fazanda

?ara eáícuio && limiàe Éscaí ãe Gperaçãº Cfédââsf em caafaímiãade mm incªs? ] às ar$. ? &&

Ressíaçãe Sªn—ado & Reiatôríe ée. Gestãº Fiscaã da Lei ãe Resgªmisahâidade fªísca? — LRF, êave—se

ceasidera; 0 limiâe de comrataçãe de Gperaçãa ãe Créditº estaheleciâa que é até ªªjª game a
Receita Cºfi'ãiífã— Líqaiêa — Rifª '

Eªe—saia fºrma? para avaííaf (3 impaato && Úpemçâg & Cféáim jama à Desenvoíve SP & Heâôââáfíô
calmª; () impacâa && ºperaçãº na exefizicíe em que ãeva, 53331“ em vigºr e para QS gzâximes ?.

ages. A pª;—açâº sonianplmà ºs anºs de 28227 2923 e 2924, €) 6310? de RCL utilizaâe para €£$

gamjeçõea terá COmº base ºs vaícfeg pubíicaâas em agºsto && 2621 sem & iªãaçâíe prevísía nº
Boíetfdn FGCYíS de Baixo (Tenha? (2322, 2823 & B&B—â) & paga (33 vaíores && ÚPez'açâº de iiréáita
em máíiâe sãº utilizadºs âaêm os vaâmªes mnsâan—âes ska crmmgfama fimmeim enviadº.

?amãém % nenegsáriº íílÚOIgàQÉEH' 35; ;)fejeções áars Úpezações ãe Crédím qae estâe canã'ataáas &

estãº em anéameatºª issº agºnizª, essas Gçei'âçõªêíâ sãº iacazyszaáaâ ae:; iimite âseaí & meâíáa que
ºcºrre & iibefaçãº ãe mataram 53313 & Prefeâmm.

O Mmácípic de Ribeirãº ?feâeâ cºm 33338 nas vaiores pabíicaâas QZECGQífã-Se amamentª com
pereen'maí da apelaçãº de créâim em ralação && mmpmmeââmemg && Raciaiia Cºnama Liquida às:

253%, cºnfºmze pubiiwda peãº Reíatória ãe Gestãº Fiscaí cie Zºª— Quaãrimegâre ée 2%23 (ªm?
base: agôsmíãí). Assim: censiêeraiiâº ºs áaáos & premisgas mencâemãas íam-se & seguinte
ÉHlpaCfô ns íimiíe âgsaí de Gçamçâa ãe Créâííe,

Tabªta í » iªmía ãe (iu im : acts as Limite à; Cºgeração ée Cg'édím —LRF
_ ª _

3
_ __ __

' 2333 i ' 2934 _

(ÁGQÉÚZ &?
" 349,3 343 E & ? i”

crase « fama?
na?

im acta % aas: ciêãâêãéa pra as nº; rim sabre ;na ia; _

gingadº % (ía ºperaçia em amami: mªre & RCL (à)

& Gpexaçâo sie. crédiâe em aaáíisa impactará. nº Emite && Cºgeração && aréáim nº 3:30 ãe 2622, ªmis
& prevista, aegàmáe €: emaagrmna saia íihemçãe ásia? nesse ana Desga fºrma,, É? vaiar mm? &&

Operaçãº de Créáim (R$ 383893339Q) apregºªm 33332 333433683 na Receita (Tenente Lígmãa —

RCL previam ãe Éâíãâªâ para Q ans ãe Bªl Comº 3510 são ªrevistag iibafaçõiag para as anºs
2923 & 2%)24 para 533% íímííesg não há ªnimam? &.ãém áºs já QREVÉSÉÚS mm 33 apamçõea de
créáim em anáamenân,

Assim? &; aãicienarmos (& mºntam (ía G;)Efãçàn ãe Crédíw em azlâíise ae miçanga Taiaí mas
íâmiteg fiscais fias Gpemções de Créãite ranmª: 8,9?2/9, 132% e ?,1324; gaara as anos de 2922,
3023 & 2034? l'esçectivameme.

ª Bai—etilª Faâus — 24599303
Pág. 3,5%
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PREFEHBRÁ ªsk CÍÚÁQE

RIBEIRÃO PRETO
GEOBAÉ; E ACOLHEDGRA

985533 farma? Game 9 Eimite estabeíecíãax pág Lai de Regmmaàiiiãaáe Fiscaí & de %% de
ºperação de créííite sºbre & RCL, & cempremetâmeníe dessze percemuaí em; & inchííêâí) áegsa
333% Operaçãº Crêáâío resuiâa em mí; animªm máxime, ?am o sum ãe 3822 aícançaaáe 83?%
na iimâte âacai, aínãa abaixo (iss íimiíes fixada—s paia LRF.

Secretaria da
?azenda

133.12 —— Lªgiies de Bixºífia Cenmãiãaâa Eia nidia

Cºnsidemuáa :) saído ãe encerrameate && Bívída Censºíiàaâa ão thâcípm em 262%) e & pfqâeção
cia Divida (icmsoííâaâa gravªta 333 Lei ãe Grçameuíc Amal — LGÁ 292%, mcommªações e
amaríízaçõesy hªm cºma damções pfojetaâas para 35; aims cie 2321 & 23322 (ativºs & hâªããêfêã

fmamxeifaa)? apresenâa—se & gegmr E) 333?an dessa nova. operaçâa na Díviéa (Érmwíiàada (ía
àímzícâpís na Receita Coalsoííâaàa (if; Munícipía

Tâheia Z» — aa na Bíyiêa _Çansaiíêaâa Lígaíàs — LRF

2334
Sátãº

ms w , ,

Mem:—sa 291345680 2533558300 211012883 zmmzw

52225347 352%??? 132913211

2953331356 €€€? E.Cºââôlà 31% Éilàâáílâãã

Para câíeuíca &) ãimííe 51933? ãe Díviãa Çamcíiêaáa Líquida em cmtbamídaáe Em. 3ª && Lei &&

Raspgnsahiíídaêe Fiscal — LRFª & áas Reseãuçõeg de; Smack) Feáªmí Bºª 43 e && ãe BG e
35135233: pºria 563“ às aíê &?êlãg & Receita CÚYRÉÉÉE: ííqmda —-— RCL? &; ªt.—aia? 333%

O Município ée Ribeirão Preta ªmava—se amaãmente mm percenfimí com Enéiviâamenta ãe
43,73% da Receiâía Carême Líquida, cganma—e ;mbíicaâg paia Reíaâórío && G&síãº Fiâªãí (ÍQ 2ª
Qvadrimesire ée 2821, issº sigaif—ma (gue ng pefieêe anaííãaâa & Dãvíãa Cºnsgíidaâa Líqmàa (ía
M&nâcâpiô vem saude.“) reâazída. Coasâdefamia & ªrageçãg acima:, %% percefzmaí Será íazpaetaâa
parªná; ªzia—. pfqâeção de “262% de %% ªiii na máxima em 35%, 16%, e 5% para os 31195 às 2322,
2923 e 202415 parceaâaaâs &stames (io íímíte âscaí egtabêíecído.

112.3 —- Besgesas ãe Amºrtizaçãº (ia Ggemcãu Créâita Deseªvoíve — S?

E) ímgagm (335 5165338533 de anoráização pam & emitiam ãe 2023 ($a—va ser avaliada gm cºmiªm
com mas as: âeªpeãas && &mextizações? palmada-Se (ªo vaio; paga; 63?) &&lGÉÍiZâÇãG no «3139 (ie
23923& (3 que esâá gavião aas ?—€Çâ&i ée Oí'ÇêHê'ànÉíB para 2622 & giªqieçêes para, (35 (mis axeícícios
segaimes, 63335; prºjeções são resçectivamaate:

httpszllribeiraopreto.solarbpm.softpian.com.br!portall 35
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FRÉFÉWBQÃ QA CiDÁQâSecretaria da
_

.

?azanda RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

, ,, __ _

Taba-1:33 3_-ijeçãa daí; amariizações
mªxmebkmâmãe '

5

1

ªbrªçªm 230099390, ª
?

ªviªçãº éemmmàom _

"

J
, ,_ mªgºª ª, 3524333393».

_

[ isª-%%%&?
_, ,

_,lªãââíªªfíª
“sªcªm cédmenarâise 743378 _2 85,442 — 5235.4953.

,

Sabra (& cm;.xprmnetíanenía (às Ram (ie Caixa && ?rafeâwía (àdminístmçâa 353931533,

âgigforícameute, & vaiar (353% & Prefeiân'a àesgende «sem anoãizaçãe sem gerar 355591? &; aliª aiwa!
ãe Restºs a Pagar é em mma de R$ íãõââãâíãâôââí) (canis & cinquenta miêàães && reais;») mm
mazgem de segmmaça (ir: 5% pares mais; O;; para menasª

Coma (ienmnstraãe paia take—ía acima & EHHIÉIÉQ da êegpesa nos 3363 gregeíaííºs aisanç—a em 2 223
2923 e 2924 v&ãºfes próximas a capaciãaâa (ãe pagamemc R$ 25939939938 dªmn) && zªmgem
ée segmançã, uma vez (me espera-se amnmio sia Receiââ && Adminizsàªaçâa Dimm da ?fefeitzifa
em: 5,52%, para 29132, aonfamze grºpesãa ãe Lei Orçaxzaentária Animê anyway— & Câmafa
Legislativa.

Em -- Cnªíexta Ecºnômica & Finaaceim às PMR? m*evism para gi???

Cumpre (ªmarrei seªra & situaçãº ecaaômíeõ financeira amaí && ?refeímra Muzxâeípal ãe
Ribeirª Praia e cºmiam && ?anâemia ãe Cfm'mmvíms & affecaâaçâe Vªiª se ;“êeupezanda
gradafivamema nas atalaia, 3513 na mpiâez esperaâa seaêa :zecessárig qm: nºvas oãrígações
55638111 cmxgiàafadas Cima amªm gªara, && exerci—cies pág gandaiª, na enxame, presâêgpõe—se
taznbém gas para os anºs cie 2922 e 2823 & símaçâo econômica gãteja meíher qse as; atuais
prqíeçães eamxômícas para as regpeíttimã 33303.

Rííaeífâe hem, 29 ile %%%&;er ãe 292 L

Câbeííe M, ão Amºrim Peneira Eênéa Eliana fios 531395
Auáiíora Direim'a às 336pr de 3333365121 &

(lªrgamente

Liliª gªmãº García àíeasa Reia Btiãííe
33953201“ Deptºâmataâeria Geraí Secyeâárío Mímicípai da ?azanàa

Pág, 4%
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Mummpalqde Ribeil ""III "||" “"
Estado de São Pa uol Pro tocolo Geral nº 5461/2021

Gabinete do Prefeitº Data: 19/10123É16Horáric: 16: 08

Ribeirão Preto, 19 de outubro de 2021.

Of. n.º 1.003/2.021—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 O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO A

CONTRATAR COM A DESENVOLVE SP - AGÉNCIA DE FOMENTO DO

ESTADO DE SÃO PAULO, OPERACOES DE CRÉDITO COM OUTORGA

DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS”, apresentado em 05 laudas%

ã

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 o

Executivo Municipal a celebrar operações de crédito no valor de R$ 30.000.000,00

(trinta milhões de reais) com a DESENVOLVE SP —— Agência de Fomento do

Estado de São Paulo.

A operação pleiteada destina—se à execução de obras de

pavimentação e recuperação (recapeamento) do pavimento asfáltico em ruas e

avenidas do Município, que se encontram desgastadas pelo tráfego de veículos e

pelo comprometimento de sua vida útil.

O objetivo principal é oferecer maior segurança e

conforto para o sistema de transportes coletivo urbano, para os condutores de

veículos, assim como para os pedestres, intervindo nos locais, conforme apontado

por demandas urgentes no Município, proporcionando a conservação/colocação do

piso asfáltico, e por consequência cooperando para os usuários com menor desgaste

das peças de veículos e maior fluidez nos deslocamentos.

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,

Pre eito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

nn. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
2de5
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assita mara Municipal de Ribeirá

Câmara Municipal de Rit ELProtocolo Geral nº
Estado de São Paulo Data: 2511012024

H

Horário:Peso

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILL!

EMENDA ADITIVA DESPACHO

AO PROJETO DE LEI

Nº 235 DE 2021 EMENTA: Emenda aditiva que adiciona

parágrafo único ao artigo 1º do Projeto de Lei nº
235 de 2021 que AUTORIZA O MUNICÍPIO DE

RIBEIRÃO PRETO A CONTRATAR COM A

DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO

ESTADO DE SÃO PAULO, OPERAÇÕES DE

CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ

Nº OUTRAS PROVIDENCIAS.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º - Adiciona-se parágrafo único no artigo 1º do Projeto de Lei nº 235 de 2021 de
autoria do Executivo Municipal com a seguinte redação:

Artigo 1º: (omissis)

Parágrafo único: A execução das atividades previstas no caput deste artigo devem estar em
comunicação com o planejamento de execuções de obras da Administração Direta, da
Administração Indireta e de Serviços Públicos Terceirizados, tendo como parâmetro o
princípio da eficiência prevista no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Sala

Am
AS ae QUTUOQUTVOTUBE:2021

uafuWleadora jude Zilli
Co-vereadores Coletivo Popular Judeti Zilli

X
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILL!

JUSTIFICATIVA

Esta emenda aditiva visa garantir que os serviços de execução de Obras de

pavimentação e recapeamento asfáltico previstos na operação de crédito junto ao Desenvolve

- SP devem ser planejadas juntos às outras secretarias da Administração Direta, da

Administração Indireta, com o DAERP e dos Serviços de Terceirizados, como os serviços de

gás e eletricidade. O objetivo dessa emenda é mitigar problemas de execução de obras como o

recape asfáltico, que muitas vezes não estão em comunicação com outras obras públicas, o

que gera fatos como um serviço de obra de recape que é danificado por obras do DAERP ou

de serviços de terceirizadas. A valorização da eficiência e do planejamento público é

condição sine qua non para a promoção do desenvolvimento de uma cidade e do respeito do

orçamento público.

Sem mais, agradecemos aos nobres pares desta Casa de Leis.

Sala das Sessões de de 2021

MaefVercadyha Judeti Zan)Le vereadores Coletivo Popular Judeti Zilli

X
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LEG -

Cámara Municip eu de RÍbelráº Prete

Protocolo Geral nº 4183/2021
Data: 011091'2021 Horário: 16:27

?â'&ãêª?© QE LEÉ

º º," m E," E N T A R

REGELÁTÓRIG E ÉÉÁ ÚUTRAS PROVIDÉNCIAS.

'" EMEN?A: íNSTlTUâ () CÓDIGO DE DEFESA DO
Obs.: Tranformado do Projeto EMFREENÉEDOR, E&TABELECE NORMAS PARA

de Lei nº 207/2021 EX?EBEÇÃ© && ”&& PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO
? && &&vaBE EC&N&WCA, DíSPÓE SOBRE A

RãàLÉZÁÇÃKÍE DE ANÁLISE DE IMPACTO

&presenâamss & &&nrsêcâea'açãQ && Casa & seguinte:

&&ªââgfza ªº «?íczª, &”zsºgâmíào & C&ãíge M&nâcipaí ãe Defesa do Empreendedor que
,, ,.

«giga; ? —?âªfâ &feíªzog &&sàa hei, c&&$i&&r&—sez '

, ,,

3—5&&&nãedw: wds; p&&s&& &&?m'al && juyíêim que taxar: & atividade lícita para
,w/ *? á&&&3&&M&ÉVÉm»—'3&1&&&.êscímmw econômica;

&& pmmg? && Bªmpi/ía; && &&*fãd&&e econômic&: &qu&ie &&igíàQ por (&gão &&

fªmrzyraçaz) pilhªs—& &&"; & &&náíção p&êvia p&r& & &xeacíeío && &&vidade

ÉSpGSÉOS E&st& Leí consideram—&& &íos púbêâces de liberaçãcí de
;&zuíôªfÃZãÇãO; concessão; inscriçae; permissão; alvará; cadastre;
j & && &&msás &âos exigidos. && &&áqaaer &eneminação, por

&fãáãgâe & &&Ímmissmm p&cxâíca && &píic&çâ& && Éegâslação como condição
&Zcâc: && &&vâ&& &mnômíca, ãncêusãve & início & cantinuaçâo & &xâinção &

&&pâfaçaia, & preâuçm, & fmlcícmamemo, & &50, & exercício &&

p&bêícc && priª—aaéô, && &&viá&&&, servia“), &smbeãeaimento,
&çã&Ç”G&LEO &&&,&ipzamanm, v&íwãa, &&iâçaçãe & &&ªims;

&&fínéíãâduaê (Mªi) & && empaªáenãêdm' que exerça
&&: u,,suadr&me&í&5 && Vamolªmprmzi íMªáIª, && %*Ímpresa

&??? ”Nº” Cá? ”&?“ BÁÉÁ. ;” fª ?UNCIONÁRÉO
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de Pequeno Porte (EP?) será garamtide traªiameaâe diferenciadº e favºrecida nas “ãeâºmea

da Lei Compiemeniar Federaí nº 323, de 14 de dezembrº de 28%.

Artigo 3º—Sã0 princípíes que nºrteiam () díseesâe aesâa Leí:

I—a livre iniciativa nas atividades econômicas;

IE-a presunçãe de baa—fe do empreende—der peranâe o pode? púhiice; e

III—a interveaçãe subsãdiária e excepciºnal? de Manicípie same e exemâeie daí;
atividades econômicas.

&giº —O dispostº no inciso H de caçuí deverá Sã? ceaaâderade quaade da a âíeaead
de penalidades e infrações na âmbite de dâfeíte adminisâraíãm.

52? —A pessoa aaâurai eu jurídica qee exercer aíivâdade eeenômíea e' reaçõesaveâ
peio devido cumprimentº de ordenameatd jurídico, âneíasive peãe reset.—zag ae
enquadramentº da aiividade no nível correta de risco.

aaeae ;
aºs DEVERES DO maaicaem eam eaaaaam aa Haag

mcawwa
Artigo £(()—Sâo deveres da Admânâsaaçãe Púhãiea Mamíeípaí para garanªiia da Éívee
iniciativa:

I—faeiíiâar a abertura e a extinçãº de empresas;

H—disponibiãizar iníbrmações eâafas e amçâameme aeessàeãs agaaaâe ae:;
proeedímení'es necessárâes ae inicieª ae reguíae exeecíeíe e ae eaeezrameaâe Ze um
empreendimento. *

iii-criar, promºve? e consoââdar um sâsâema âmegíade, em pãaâaferma 511.5“?
para a obtenção sãmpiífaeada das deeamenteg necessários aes pmcessea de regíaâmq
abertura, funcionamento, reedificaçãº e exiíaçãe de empregas;

/ IV—abster-se de exigir espeei'íícaçãe íécniea desnecessária ae atingimeãaa da da?
desejado;

“ªn

V-abster—se de criar privilegia exeêusíva para deâerminade Sagna—ma ecºnômica?
em detrimento dos demais segmenâes;

é?)VI—abster—se de criar reserva de me"—made para detefmânado garage eeenômâee eu
profissional, em prejuízº das demais cºncorrentes;

EXPEDIENTE:

ATO Nº
&

OF. Nº DATA ! f' FUNCÃONÁRÃG K'»)
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de Ribeirão Preto
P,,

, ”
Vll—eo exemíeie ãe aíos de liberação aa atividade econômica, conceder

aªaªáameeâe isonômico aos empreendedores, consisteaàe com as interpretações
adotadas em decisões aámínâstrativas análogas anteriores;

%?llÉ—aesâer—se de exigêe aâos púhlieos de liberação da atividade econômica
ãe baixo TÉSCO deseneoâvíàa por Microempreenéeéor individual (MEE);

lXeu'âorizar, peovisoeâameaíe, () exercício das aiivâdades econômicas de baixo
“fiscº? a gema" ão proâocolo (ãe peáide;

X—aaâozizaa deêniúvameaíe? e exercício da ativiâade econômica de baixo risco
após e proeessamenfàe do pedíão eroíoeoêado no sisàema de licenciamento, cumpridos os
z-eqeísíâos;

Xí—aaaêâsar e fespoeéef, em, prazo máximo não superior a 30 dias, ao pedido de
lãeeeeãameme para atâvíêaâes eeoeômíeag eonsiáeradas ãe méãâo risco;

lªiª—analisa? e eeepoeáef, em praxe máximo não supeeior a 60 dias, ao pedido de
êêeeaeâameaâo para aiiviãaefea econômicas consideraáas de aíâo risco;

Kill —€Xôí£“€€f a Ssealízaoao paeiiíva somente após o descumprimento da
êísealâzaçao oelentadora, qualaaer qee sega o órgão fiscalizador municipal, salvo no caso
ãe sêmações de iminente áaao público;

XlV—oesewaf, auaaáo aa evenàaal concessão de incentivos e desonerações, o
disposta) ea Lei Complemenâar & que se refere o artigo 163 da Constêtuição Federal, em
espeeãal qaaaâe aos esâaães ée Émpaeto âeaaeeíro e orçamentário;

Xªfwsâmpâââeaf () sistema tríoaíâzâo aaavés de aliquetas análºermesº a fim de
àãmãealr e eos—ªio operaeíeeaã aos empreeaáeáores e facilitar a liseaíização tributaria;

XVÍ—sâaaelíâeas os procedimentos referentes ao cumprimento das obrigações
acessórias;

XVlí—gaeamir? âaaío qaenâo possível, & economicidade dos custos de transação
refefeeeee à oeíeaçao efe aâos públicos de liberação., funcionamento e extinção de
eaeeresas;

XífííÉ—eão imªginei? exígêaeias ele faneâonamento para empresas que impliquem
gaia? êemaaãa anãâeial eu eempulsóría por progênie, serviço, ou atividade profissional,
ealeszáe Qeaaâo ao ase ãe canários, regisâros ou eaáasíros;

EKFEBÍENÉÉ:
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XíX—não ínírodezêr Íimâíes à ãívse fe'rmaçãe e faneâeízameme de soeâeáaáes
empresariais? para aíézn daqueías existeníes na íegiáaeâe câvãâ apíâeàveê;

XX—não restringir 0 use e 0 exercício (ia ?uhâíeãâeáe e prepaganéa 5301" çarâe cie 3357;

setor econômico, ressaívacías as hipóteses expressameeâe grevistw em íeí;

XXI—garantir o difeiío ae coeâraáêâórie e à ampía câefesa ae empreenãedm; 353/5393.

que se trate de matéria para & qee! à Aámígâsíração seja facaâàaée agir eªe efíeíe, 55%wa ge
case de situações de iminente dane púbíiee;

XXII—mãe estabeíeeer interpretaçãº eu Orâentaçâe mara sabre emma eíe eenâeíâeãe

indetennínado, em quaiquer grau ée ínsââncía admíeisâmtívef É????Gââáº neve ãevef
ºu novo cºndicionamentº ãe dzífeiteº sem premier regime de ímasição iguanée %ªâãspeaaáveí
para que 0 nove àevef eu ceedíeienmemo ãe éâgeiíe seja eumpâáe ée meião
proporcionai, equânime e eâeieme;

XXIII—manter no pºrtal && ?refeiâmªa & Éegísíaçãe munâeâçaí amaããzaáa;

.»:XXIV—disponâbãiizar ne períaâ eia Prefeiívxa âanee ãe deeãsêes per asseeâes, paª?
orientar 0 empreenàedef unifºrmizar as áecísões bem cºmº eeierãáaáe nes pmeesees
administraíãvos;

XXV—Íbmecerº proviseriameníe e númere de. ínsefãçàe mímiciçaí m 2559 «530

protocºlo;

XXIV—anaíisar e respencãer, em param máxime mãe supeííer & 3%) (55125155; cias, er
pedide de inscriçãº manicíçai.

êíºCabe aorPeder Executive Mmicipeiv aíe' & enâraáa em Vigêmeâa áesâa Lei?, a
definição dos níveis de risco das &tivíc'êades ecºnômicas para fans ãe eeiàeesgãe áe5 55:35

púbiicos de liberaçãe de atividades econômicas, íacíugãve eeanãe GS aspeeâes efa-mjie'ííesª
de segurança do trabaíhe, ambientais, ée preíeçâe Cºmm íeeênãie e (mima: apíâeàveàe;

êZºNa hipótese de ausência de ate de Feáer EXôCHÍÉKEO Maeieâpaí qeame ee
disposto no ?; iº, será apiicada reseâuçãe de Cemãâê para Gesíãe ela Rede Naeàenaâ gâããâ

Simplificação de Regísím e da Legaíízaçãe ãe Enzçresas e Negócios —€GSÃÉ&€;

ê3º. As. visâerias necessárias à cencessãe && amerizaçãe mencíemâe ee imãse ZX

poderão ser reaêizaêas após e inicie && eperaçãe da seçâedaêe empfesáfía;

ê4º.Caso & administração mãe camera () pmze pfevísm me íneâse XL serãe
concedidas licenças e autorizações prºvisórias às fweieeamenm pam es
empreendimentos de meâie risco.

EXPEDÍENTE:
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ai de Ribeirão Preto

&& ÉNQÍÉEENãã ADMINÃS”?RAZTIVÚ DE DOCUMENTAÇÃO
&ESNECESSARIA (?ADB)

feeúge ãº—ªàiãnâe da reqaâsâeàs de específêeaçãe técnica eu doeumenàação desnecessária,
a em?eenãeaee pederã suseââar íneíáenâe Áãmânistratâve de Dºcumentação
Éeseeeeesãfiã gif—ªai???)

(8383 ófgães ãe Áãmieãsâmçãe Púbíieã Municípah direta ou indireta, que
'ããverem efemede & fequâsãçãe deveeão femecer, gratuitamente, formulário,
gaeefefeeeiãímeme em fôrmas» eíetrônâce, para preenehimento de IADD. O empreendedor
àeverá preemhê—íg sem es meúves ãe sua demanda, decumeníancío-a se julgar
eeeweeâeme;

êâºfã é?»fg erreeeerídeuíspeeá de prazo máximo» de 5 (cinco) âías úteis para emitir
w &&Csâãô aebie e m“iá? ªim ãe inelãente ensaiªda;

ªÉº.—Eneguanª€e & ÉÁBD estiver penêeeâe de decisãº, e prazo para 0 empreendeãor
SâªíÉS aze? & eeqeisíçãe reeeeríãa ficará sesçense;

êfêºrNãCe deciêide & ÉÁDD m prazo máximo de Oãíeínec) dias úteis, considera—
ee pmeeâeeíe (» âneâãeme suscíâããe peão requerente.

SEÇÃO m
me maeeees De» EM?REENDEDOR

ªfªga ªs?“ Sããe ãâfeâtes fieis empreendederes:

Mer & Mãnâeípâo cerne em faeiâíáader da aíiviáaôe econômica;

«hªeauzir empregere geme fenda. asseguraéa & Hberdade para desenvolver
eeeêmíeã Éíeââã em qaeiqaey 319%in e && da semana obsewades:&» É,, .ª.» €“ M CLª

.«M

(E)

M

CD

à) & mºmas ãepmâeçãe ae meio ambíenie éncâuídae as de combatea poluição e

[gf/i“
%>)as Hermes atmemes ao éifêlíº ãe Vizmhançã;

à!)

; ejsã ÉÉÚI trãeãêhêxâa

eªe res“&âçõesaaêfínáãs de ebyâgações de àireíâe peivaáe. '

ÉH—áesenvaíeer aâãvidãde econômica ée baixe risco, para a qual se valha
exelesâwamenâe de preprâedãáe pfâvaâã própria eu ãe tereeêfos censensuais, sem a

?-Xiª?“IÉKTE

»
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Câmara ,r uníci

necessidade de quaisquer atos púbiicos de iiberacãooa atividade economâoa obser fã—do o
disposto no artigo 2“;inciso H, deste Código;

IV—não ter resíriogida, por qoaiqoer autoridade., sua iiberdade de. deâoir o p;:ego de
produtos e de serviços como consequência de aherações da oie—rão e da demorada em
mercados não reguíados;

V——gozar de presunção de boa-fé nos aíos pmdoados no exercício de atividade
econômica, para os quais as dúvidas de i;;âerpreâação da iegisêaeão eabí; ei se;:ão
resolvidas de forma a preservar a autonomia, de soa morado, exoeio se hoovere xp,;3533;
disposição legal em contrário;

Vi—desenvoiver exeourar operar ou eomeroiaiizar novas ;;;odaiidades de
produtos e de serviços quando os atos normativos se ;oroarem desaruaiizadoe por 315233;Çà ;e ,m.
desenvolvimento teonoíógico somehdado oacwnai or; ;;;;emaemna; eos “azerrrzos

estabelecidos em reguíameoío que disoipiioara os reqorsªos oera afer; ;;ão de &;;;;;ação
concreta; os procedimenâos, o momeoâo e as condiçoes dos efeitos;

Vii-implementar, ;estar e oferecer, graâoirameore oi:; não, em maio orodoro
ou serviço para um grupo privado e restrito de pessoas maiores; e eapazesg ;faíerido—

se exciusivameníe de propriedade privada própria ou de âerceiros eoosensoais; 39135

consentimento livre e por escrito dos componentes do gêmeo) sem doe seje oeeessooo
efetuar requerimenio or; oªoâer aro púoiico de iioeração da a;;lªfidade eeooâmiea
exceto em hipóteses de segurança naciooaia de eeguraeça 333333 oo am;-e;; ou de
saúde pública, respeitada a iegisiaoão Yigêªíâg inoiosive oo que diz reopeiªzo ;;

propriedade intelectual;

VIH-ser informado imediatameoteª eas soiiciàeoões de aros poeiiooe de 33333333
da atividade econômica, se foram apreseorados rodos os eiemeoros r.;eeessârios à área;;;;;;“o
do processo, acerca do tempo máximo para a devida máiise de ser; oedido ;: ;;;e
transcorrido o prazo fixado, na hiporese de siiênoio da auâorâdade eompereoâe, zes
importará em aprovação tácita para iodos os eÉÍeiªszos, esseiradas as ªmoo
expressamente vedadas em iei;

'N?)

(13

IX arquivar quaiquer documenío oo; meio de microriime oo eo; meio Gàíªo;
desde que realizado de forma & mamei“ a ;megrzdade a auâeoâicidade e. se oeeessado a
conhdenoiaiidade do documento,; hiootese em qee se eoorperara & documerâo i;;síeo
e original para todos os efeitos ;egais e para a eomorovação de guardoer aro de
direito público ou prâvado;

J

X— ter acesso publico amplo e S;;riohrmado aos oroeessos e atos de;boa;,o de
atividade eoonômwa, preferencialmeore? airaws de porra; único, cooíorme regoíameoâo;

EXPEDIENTE: «« *.
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.»

! RbNªº
Xã—aãa estar sag'aiíô a sançãa par agente púbíicc) quancío ausentes parâmetros e

ãêraaizas Gajaãvas para a apíêcaçãe às: narinas aãstãatas ou suâjativas;

Xíí—àer a primeira visita flscaíizaâóría para fins Griantadores e não punitivos? salvo
nas gítaaãgõas da âmiaema àaaa sigaiãcaââva, irraparáveí & não indenizável;

$$$—«sei“ fassarcâáa poa“ áaaas & praguâzas, inclusive a lucros cessantes,
aaaaaaâag ae abasa reguíaíóaíe ea cia pôde? ãscaiizaâérâa;Qm

ECW—aaa ser axãgíâa, paia Admiaísíraçãe pública direfa ou indireta, a dispor de
aarââàãa qua-3 aaa caraca cam pra—Nisãa expressa em 16% w em ato nºrmativo;

XV—íay Grâemação da grasaàímanms e âratamenâa uniformes em todos os órgãos
êa paefaitara; %

â? Éº—Íêara ªas €€€) êâapsââa ac inciso VH da capuz entende—se como restrito () grupo
'

<; aaa sapaãíar aºs %imiías astabeíecãdas pelo órgão gestor ou autoridade
izampaâaaíe raspansavaâ paâa pratêca ãa madaíídade de impêememaçâo, teste Ou oferta.

% Zºª—E pmíªsâée o exerciam &) airaíte ãe cala tram o inciso VH cão caput quando a
aiivíáaáa âlwfõíªªêâ” G maausaia de áacnaíegía & sabstânciag cie uso restrito.

<> iãº—© ããsposâa aa àacisg Vííí da capa?; não se aplica qaanda:

É—Narsaf Sabra aaõs'iões tribaíaáas de qualqaer espécie;

Eiª—a éecisàa ímparíar em cºmpramísso financeira (ía aêministraçãe pública; e

EV—hauvey objeçãº expressa Lai.

É?) ªº »Para as afeââas de ânsias» VÉH ão capa?:

í—a ema aa érgâa púbêím ââaaombâízara praviamente em âmbito digital, a lista
cama—nae 03 dacameaâes & as ãamais requisãâas exâgidos para a saíêcâtaçâo do respectivo
am as íâêaraçãa;

Elª—a auâariéaáa campeíente axamiaará o pedidº ée %iêfyeraç—ãe em sua integralidade
es,, ga caaaiaâaêa ãnsaãcâêncâa sanávaí, aotiâcará uma única vez 0 agame, com a indicação
axaastiva & axgrassa às aaa ãava ser faâíâcado, substituída eu compíementado,

ÍXHÉUÍÉK?É
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níeã

suspendende—se O prazo previsão ne iaeâse “WH de caem deste afegã), e quai veãâaya

a correr, pelos dias remanescentes, após & eempãeâe aâenáâmeme (ía neâíãâeaeãeg e

HE-ãnde () prazo e verificada a hipótese ée apreeaçãe ecag, es áeeameeâea
edemais ates necessários para a plena aprevaçãe de exercíeâe aa aiivâdaée eeenômãea
estarão disponíveis ao particular em ate 02 (ciais) días úâeis, see pena de ãeseeeaaeãíââaeãe
civil da adminísâraçãe pública.

Artigo 7º—O livre exercício aas aâãvidaáes eeenômieas sujefaa-se apeeaa aas devem:» ::

condicionamenâoa púbíices que tenham Side previews em íeã eu em regaãameaâe
deâas decorrentes.

Parágrafo Unice- A imposiçãº de deveres e eeaáâc—âenamenms ae exemíeie eãaa

atividades econômicas, em especiaã aaaraáe emai-ae? ônus fânaneeâmg reseeiâasra a
propercienaiidaáe e ºbservará:

I—a adequaçãº aos fms & que se áesâína;

[1—0 princípiº da intervençãº seesieíária e exeeeeíeaai ãe Manieípâe aa vigia

privada;

HI -a viabiíidade das atividades eeenômíeaa imeaeíaàas;

IV —o equilíbriº entre es direiíes e os deveres; e

V -a simplieâãade e a eficácia das meêiáas.

,
SEÇÁG W

DA ANALISE DE meaeae aeeeeaaeme

da administraçãe púbíiea, íneíuídaa as auâarqaías e as Éeadações pàªaâíeaa, s

precedidas da reaíízaçãe ée anáêíse ée âmpaeie feguâaíófâe, que eenâerà ieíeí'mações
e dados sobre 05 possíveis efeitos de aâe aemaââveg a ªm de veríííeaf a razeabâííâaáe srie

seu impacte ecanômíee.

ªlº—Regulamenta disporá sobre & daâa de iaíeêe da exigência eªe qee âraía e cafe—ei e
sobre O conteúdo, & meíedeíegia (ía anáíise ãe ímpaeía feguíaterâea es quesãâças mínimes a
serem obj ete de exame, as hipéâeses em que sera ebrâgaâória sea reaíízaeãe e aa
hipóteses. em que poáerá ser dispensada“

êZº-A análise de impacte reguiaãçórie ée gue “Haia e capa? àeafefa se?
disponibilizada em sííie eãetrôniee eâciaí de reapeeúw órgâeg em iecaí de facil?. acesae.

EXPEDIENTE:
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arde

As 'íeeâes de áaàes usadºs para a análise também deverãº ser dispºnibilizadas,
preíeseneâaímeme em fºrmam cie planiíha ãe daêºs e sem prejuízº da divulgação
em ºuaes %ºeais ºu fºi—maiºs de áaâºs.

%Éºwà eeíãçãe ae aâºs nºrmaiêvºs será precedida eia reaãâzaçãº de audiências
p&bââeas, eee”; a parííeâpaçãº ãe eempººenàes da cadeia ecºnômica a ser impactada.

seçÃe v
aº aeeme DE GGVERNANÇA

afªga jºãº—A Administraçãº Púªºíiea Municipal ?;em º áever de veíar peãº respeitº à
Éibereªaáe ecºnômica e à segefaºça jufíãíca.
?aságzrafº fmíeº. Para assegurar º cumprimeníº dº caput desse artigº, º Pºder Executivº
àeve:

E edemª prºcessºs decisóriº-s ºeieatadºs pºr evidêneiasª peâa eºníbrmidade legaê,
peía êesºmeeeaíãzaeâº e, quanáº âa ediçãº e revisãº de regulamentºs? pela reaíizaç—ãº de
eeesaiáas púbííeas;

H «unâfºrmízar erââéríºs e manâer a eempiíaçãº, pºr temas, dº estºque acumuiaãº
de %*eguãamemes, aííes e práticas ãe níveí infraãegal, cºm a indicaçãº expressa dºs vigentes
pasa cada íema;

Hi erãeeâaf e integrar seus segulamenâºs, prºcessºs e atºs cºm ºs de ºutros
ófgãºse enªiidaées e auzºríâades cºm cempetêneias sºbre as mesmas atividades ºu ºutras
a eêas seêaeâºaaéas;

W &npeêâe a Ensªiímâçãº ºe a manuàençãº ée fesârições, exigências ºu práticas
eaeºefatêeas %aeêeazes, %neâeíemes, ºne—rºsas? excessivas, que impeçam a inºvaçãº, que
íºdºzam à, cêandesââníãaãe ºa à eempçãº, bem cºmº que pºssam prejudicar a livre
cºncºrrência? criar peiviíegiº ºu reserva ae mercadº., impedir a entrada de cºmpetidºres
nº mereaáe e favºrecer gmpº ecºnômicº em deârimemº (ÉOS cºncºrrentes;

V «fazer a ?evêsãº eºnsâanâe das nºrmas ãe ºrdenaçãº púbííea, para reduzir sua
qeamíáaáe e ºs seus easâes para es agentes ecºnômicºs e para a sºciedade, sem prejuízº
às seas Éênaâãdaées pâªºííeas;

&? »fazer avaíãações pesíóáâeas âa eficácia e dº impaeâº de tºdas as meáidas deÉ

ºeáenaeae p'âeãicae nº mínimº a eaêa 3 ítfês) anºs, e? quaeáº fº? ºcasº? prºceder à sua
revâsãe;

VH «esâabeíecen maaâer, meniieear e aprimºrar sistema cie gestãº de riscºs
e eºeísºêes àmemºs com VÍSÉaS a identiâªaçãº, à avaliaçãm aº tratamentº, aº

ÉiXÍªEÚiENTÉ:

wº Nªª OF “; ªº BAÍA / ,? FUNCEONÁRÉO
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monitoramento e à análise crítica de riscos qee pºssam àmpaeâar o amei—mem cie _ ªia
missãº institucionaâ e a observância desâa Lei.

VHÍ- definir meias para, a reduçãº da quantidade e cães eustes de Greenaçãº
pública;

íX —0ríeníar es processos de consuãta púªeíiea, de âeâíeâçãe && agenãe ãe rea—?ãªéãe,

assim como de avaiiaçãe de etíeácâa e de âmçacâe; e

X essegurar O funciºnamento de sistema ãe gesâãe de 35358055 e cºnífeíeg âee“me

355239 v;
DISPQSEÇGES MNÁÉS

Artigº 3.8- Caberá ao ?Gder Execuãâve & eríaeãe, &; premeçâe e a cenasíáaaçãe de
um Sistema online de. %âceuciameme e avíefízaçõee, âeâegrensâe diweªfses ergãefs ªçaí %;,âíee

com vistas & faciíiâar & processe de registre aberâufa, aà'àeraçãe e exâínçãe de emme%%&

Artigo ií—O Poder Exeeuíive Municipaí premeverá & meáemízaçãe & Sim?,íãíf€£$Mee eeº,

àesburocratâzação dos procedimentes ãe regísâre ie ;)úãíâea e ?eeííeêáade des
documentos de arquivameníe compeãsófío peãº empyeeededez, ªgem came das decª,ões
dos prºcessos adminâsâfatêves.

Parágrafo únicº Para fins de atendimeme ae ââspes'ãe m capa?; SCFâQ gammíw &

fornecimentº (ãe paotecoíe bem (teme & emissãe de áeeumeníes predaziáes e eeíââíâíeeàs?»

em meio virtual.

«í?

Artigo iZ—Será faeakaãe () use de Éªerramenta âeeaeãógíea que. S&bgâiâeârá & eªeef
de visualização das aumrizações, aívarás de fueeâeeameme, pieces e eeíme
decíarações municipais cuja fixação e eªerigatérãa ne âeâerier das emefesas,

ªlº—A ferramenta cíâaáa ne caput deste afªgº devefà ficar expesía em 5,“al
púbiico e de fáeiâ visuaíêzaçãe.

âZº—A criação e & ímpiemenâaçãe ée âaí Éeíramenâa ãemãe & carga—= ãe
empresa interessada, desde que es deeumeeâes eíâaêes me eapvá áegªge mige sejªm Cópia
fiel dos originais.

EXPEDãENTE:

ATO Nº OF. Nº DMA ; ,! eumcwwáaâe
E G

'

_,» *a

»»,

,,
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&

êÉº—Compeíe & empmsa ínâefessada & atuaiização dºs documentºs inseridas
na ?Ferramenta àecmíôgâcaj 39%; apena da Lei

àâªââgàa 33 “A saíâcââaçãô €€€ ata púbâiíse de íiberação da aâivâdade ecanômíca &: &

fôrmaâãzaçãú de seu dêfeâªimemô ãeverão ser realizaêas, ;_Wfaferencialimenteª em meio
..> »?“Hªkkª.

ªfªga ªfã—Ás despesas àecwreníes && execução áesâa isé cerrerâc à conta de dotações
préprâas.

%%%&) âS—E—sâa íeê entra em vigª? no praí/zes de % (novcnâa) dias, a partir da data de sua
paâêãcaçãa

Saia óia Rwaíães? E de agasâô de 2821

LÍNCOLNSFERNANDES
Véreador

Mamá
ªe?—atãº?

EXLÉDEDíENTE:

O? Nº
»

SÁTÁ f ;* FUNCiONÁRãO
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Câmara

?" —

«eaeweteet

ªtãbeifâ

""

J USTÍFICÁ'HVA

O presente projete de ieâ pretende prmOVQZ & éesbureeratizeeãe e Íàeiãâtar e exefeíeãe ee,
atividade econômica privada ne municípie de Ribeirãº ?rete.

() Brasil é um dos lagares mais inóspitºs à atívãeade empaeserãaí per sema ea eita ea“ga
tlibutária e excesse (ie burocracia.

Apesar de (> Brasil ser a 9ª eeenemie ee mamãe em termes de %% aeee? mªtei? ”Ví?

https: ”WWW. imf erg/extetnei/âatamapperXPPFGDPíêW30%)?%BQÁBÉECÁ"ªí“;
RLD), em reíaçãe ae grau de íibefdede eeeeôeaâea eee eeeíísa (; ambiente ªegeíáe
abertura da economia em releçâe aos demais çaíses? () game de ínteríefêeeíe ee geveme— na
economia e a segurança jurídica para () temente e desee'v'eâvâmeme eªe etívíóeâe
prºdutiva -0 Brasii este na eesiçãe 144? entre iãº eaeães eeeíâsaáes eeâa a—íetºw
Feundatíon, (httpszífwwwheritage.eaªg/íedexfreekíeg).

Deste modo meses—se necessáriº tefmes em ameâeete íegeâ -aófâe mais em?gàe? 3853 as
atividades produtivas peis quantº maior fer & faeiâídaáe para abri; eeafes eegeeâes eeâeí
será a competição por preces mais justos e principalmente maier será e âmçaete pesãâise
na ªeração cie etetta de empregos de saláriºs e áes rendas femiíâeâes ?es etHasee? : .. .

teremºs () aumente de consumo tias pessoas e & ieteºeeds áes ímesíím entes e e,;eargsees
cios próprios negóeíes especieimeete ee cemárie pes peeeeemie

A Pendemia de Ceviê 1? tgerá desafâes adieienaâs & receeemeãe eeeeee?tea das em;
instatadas no Munieíçâe de Rieeifãe ?rete ªeee”; Geme ãe ;:eteze- ades emªi—aeee
perdidas A impíemenâeeao da simpiiheaçãe nes pmeesses ãe eeterãzeçâe e sega
municipaí trará maior segurança jurídâea eam eª;aí? neva emeresas & se LesteEts“em e
Ribeirão Prete.

O município de Ribeirãe Pyete deve e sua centrieeieãe para :) emereeneeáegísmet

O tamanho do thâeípie devefãa garantiria“ area atâeiáeâe eeenômâee ªeem reais
pujante. Infelizmenâe, não e e que se pereeee. Cemapçãe, befocreeíeº tâ'âbutsçãe e 35,333

cultura avessa & íâbercâaãe eeenômíea e. ae emezeenâeáwâsme
*

,

desenvolvimente de Ribeirão ?rete.

Este projeto de íei e' baseado em iniciativas recentes âeete de Geveme Feéerei qeaetí ãeEstados e entres msnieípies cem & finelââacâe ãe garantir ema meier eetezâ eae; e
desbumcratização para es que buscam exercer & etívêdeâe eeeeemlca.

&kª?â&âw13%me eee e eseseme estejam em
»,EQPÁQEQQLEN EF & W& &%"ª'('ê““ªw(7£3ãº?
ªfetemªw ;ÉMeeªôªgj gªmª ”&“???ij &&ÃÍÍme ritº ?,Nº 5“? ; ; weªewsíe

, w _;
3... »»ia*k3$ª*tlnnzntthwssnuew (4 à:Mneuiuuenleaeatvoàaciiyv itzeeucuna-ensegunaan—e:

_“;— Cªeeeemeeet eesemp
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 4183/2021
Data: 01109f2021 Horário:16:27

LEG -

EEQàETÚ QE LEã

EMENTA: INSTITUE () CÓDIGO DE DEFESA DO
EMPREENDEDOR Ef;TABELECE NORMAS PARA
EXEEDIÇÃÚ DE A'EGS ?ÚBLÍCOS DE LIBERAÇÃO
&»; ATÍVÍBADE ECQNÓMICA, DISPÓE SOBRE A
REÁEIZAÇÃÚ DE ÁNÁLISE DE íMPACTG
REGUEÁEÓRIO E DÁ ()UTRAS ?RGVÍDÉNCIAS.

EEMHÉE EQESÉÚEâQEE:

».»(êseniames » »»»sêderaçã» »» Casa o seguinte:

à(ââg» %“ »?ãca ingtêíuíá» » Cóêígo Mu»; »âpaí »» Deíês» d» Em preendedm (:;u»
»»(»»»â»»» »Gm-»3 (>» »»»»,çã» » »»»» i»>c>»í>va » »» íãvr» exe>cício,» »» »íividad»
»»»»ômâcà; ass»» »»mo áíspõsições »»»»: » atuaçãº do municípí» com» age»te normativ»
(?í) ,» SD (),; CZ) '

“%

%%» 12 ?a» »»»-»»» (festa É»» »»»Síáera-ms,»

É»m»>»»»d»<>»>rz (»da »»SS»» ».»(uraí (>» jwíêica; que mew» »(âvªdade lícita para _

» »»»»>(»> »?»âmwm » »»»—»»»»mt» »»»»êmíc»; ' ““>

»Ã »»»»»ã» (É» »»»»(íaãe (econômica: aqucí» »(àgido por órgãº 0»
(>» ªmi»»»raçã»»»»?)Éic» »(>»> » »»»diçã» prév>a »»»» () »x»>cí»>0 de »(ãvidade

º«?»>» »» »»» ã>sp<>s>es »»»»; Lei; »»»sâd»mm»» »»)» púbíicos de liberação de
aewww(>» »»»»3>»»»ç»; amemzação; »»»cessã»; inscmçã» »»»mssã»; »ívará; cadastre;
((»»»»»>»m»>»1(>;(»,;gísâm;» (35 (>»>»»>S ams »X3gidas sv?» quaãquer denominação por*

»» »»»»aâe »» »»»» »>s»»»ã(> »»»»c» »» aphcaçao »» âcgâsíação; como »»»díçãe
“ ' 5» »»»»aá» »»»»ôzmca (ncíusivcâ (; »>»>»; » wmínuaçâo » »xímção; »

*

(>; » »»»(açãe » preãuçã» » fumê»»»m»nm» » uso » »xeicício ou
»»b»(» »» privaâ»; »» »»»iáad»; serviç» »»;abãaimento,
»»;aç»»»» »»;(Éum; (aqui»»mení» »» :»É» »»»»»çã» » (»»(os;

(EC» >»(»>f>((1»í ("M%) » :>» em»»»»ãeàn (gue »x»rç»
(»; »(>»»d>»(»»»(»s »» Mwm»m»(»3» (M») »» Emprega

if? Nº C? Nº &ATA f ?UNCÍONÁRK) %
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Câmara Munícê

de Pequeno Poríe (E???) sefá garanâíde imanente áíferenciaáe e favefeeâão me âemnes
da Lei Complementar Federaí nº É23, de M de àezemhre de 20%.

Artigo Zôº—São princípiºs que gorteíam o dispºstº neem Leí:

I—a íívre iniciativa nas ativíáacíes econômicas;

H—a presunção de hora—fé de empreendeáor gerente 0 poáeêr púâaííee; e

lll—a interveeçãe subsiáiária e exeepeãeaaí de Municípiº sºbre o exereãeâe áàf;

atividades econômicas.

ágiº -O dispºsto no inciso íí (ãe caput deverá ger eensâdemáe qaanée && apiiâeaçãe
de penalidades e infrações ne âmbite de áíreíte aêmãnisámâíw,

êZº —A pessºa natura? eu juríãie& que exercer aââvâéaáe eeenômâea e regççmsáveã

peío devido cumprimenâo de mãenamenâe jerídflce, ineíusí've geek) gespeííe &&

enquadramento da atividade no nível eerrete ãe rãsce.

ãEÇÁQ E.

DOS DEVERES DO MUNÍCÍWÚ FAM GARANÉÍÁ ªfã Éliª/RE
ENÍCÃATÉVA

Artigo 4º- São deveres da Adminigáaeção Púeíãca Muniçãpaí para gafan ªzia eia íàwe
iniciativa:

I—facâliâar & aberíufa e & extinçãe de empresas;,

H-disponibííízar íníbmnações eãaras e ampíameme &eessíveãs (ªmami) aee
procedimentºs necessários ae inicie? ae ªguia? exercício e ae eaeerrameaate de um
empreendimento.

ill—criar, promover e conseíidar em sistema âmegradog em pªaâaíerma & gíâaí,

para a obtenção simplificada dos decumenàes necessários aºs prºcesses size ?QgÉSÉZ'Qw

abemnªaº funcionalmente, modificaçãe e exªçãº de empfesag;

IV—abster-se de exigir especificaçãº âe'enâea àesneeessária ae aâingâmeme Cie fim
desejado;

V— abster——se de criar çrivilegão exeíasive para, deÉermâeede segmeme eeenôszâee
em detrimento dos demais segmeníes;

Ví— abster—se de criar reserva de mercade “para áeíermínaá0<gmpe ecemômêee eu
proííssionaí, em prejuíze dos demais eeneerreníes;

;;

Ai] ,“

EXPEDIENTE:

ATO Nº GF. Nº DATA f ! FUNCÉONÁRÃO ??
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ai de Ribeirão Preto

Viluno exercício de atos de liberação da atividade econômica, conceder
”selamento isonômico aos empreendedores consistente com as interpretações
adoíadas em decisões adminisiyativas análogas amei'iores;

Vii? absier——se de exigia atos públicos de liãeração da atividade econômica
de ba'ªº)“ oriseo desenvolvida porMiceoempzeendedor individual (MED;

lX—aoâoriza; pmvisoriamenâeª o exercício das atividades econômicas de baixo
;iseoi a ”parei? do pfoâooolo do pedido;

X—auâorizaig deãniâivameme, o exeecício da atividade econômica de baixo risco
após o proeessamemo do pedido pro'íocoiado no sistema de licenciamento, cumpridos os
iªequisieos;

Xi,—analisar e respondeu em prazo máximo não superior a 30 dias, ao pedido de
lieeeoiameoào gaara atividades econômicas consideradas de médio risco;

Xlluanalisar e &sçooder, em prazo máximo não soperioe & 68 dias, ao pedido de
lieeoeiamemo para aâividades econômicas consideradas de alto risco;

Xiii «exefeer a %ãscaiização Çoniâiva somente após o descumprimento da
iâsealizaeão orientadoi'aª quaiquer qee seia o órgão Íiscalizador municipal, salvo no caso
de siioaçoes de imifieme dano público;

Xlãª—o'eeervan quando da eventual concessão de incentivos e desoneraçõesv o
disposto na Lei Complemeeíar a qee se refere o artigo l63 da Consiituição Federal,, em
“peeial quamto aos estados de impacto financeiro e orçamentário;

XV— simplifica? o sisâema tributáfio aâsavés de aiiquoâas uniformes a fim de
disiim;ir o casio operaeíoaal dos empreendedores e faciiiâar & &seaiização tributaria;

XVlasimpiiâeae os procedimenios referentes ao cumprimento das obrigações
acessórias;

XVil—garaníír, meªto quano) possível, & economicidade dos custos de transação
referemes à oeâesção de atos públicos de liberação, funcionamento e extinção de
empresas;

XVlll—não insii'íoâr exigências de fueeionamento para empresas que impliquem
criar demanda afeiâicial oo compulsória por peodoío, serviço, ou atividade profissional,
inclusive doado ao uso de eai'íóriosº regisâros ou cadastros;

Zx

ªlí) Nº

lÉKTL

o? Nº DATA ; i FUNCIONÁRio
mw

_,

_
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XIX-não introduzir limites a livre formação e foaeionamerrre ele soeíeeêaéee
empresariais, para alem daqeelas existe—eres na legislação civil aplicáveê;

XX-nãe restríegir o uso e o exercício (la publieâáaãe e proeagand'a gor parte de “em

setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei;

Cª

XXí—garantir o aireâre ao eontradââórâo e à ampla ríeíesa eo empreenâeáee aê »“

que se irate de matéria para & geral à Adminísrração seja faeeââaelo agir ãe ofício, salvo rª

caso de siíuações de iminente dano público;

XXII—não estabelecer ínâerpreração oe orieetação nova solares moema ãe eeereúâo
indeterminado, em qeaíquer graxa de ãnsââeeía administratãea, ímpenão nove cãever
ou novo condicionamemo de direiro, sem prever regime ae rransição (gozªção íeáâsyeeesavel
para que o novo dever ou eondieionamenâo ée direire seja cumprirão eªe moer)
proporcional, equânime e eãeíenâe;

XXIII-manter no portal da Prefeitura a legislação mamíeípal arealízaáa;

XXIV-disponibilizar no portal da Preíeiâura eanee ele áeeisões por aseemos) gaara
orientar o empreendedor uniformizar as decisões bem como eelerâeaée eos preeeseos
administrativos;

XXV—fornecer, provisoriamente o número da íeserlção municipal no ele ele
protocolo;

XXIV—analisar e responder? em prazo máximo não sugaerâor a 3% (ªlma? eas eo
pedido de inscrição municipal.

êlºCabe ao Poder Executivo Municipal, are a entrada em vfrgêeeãa âesâa Lei? e
definição dos níveis de risco das atívíáades eeenômieas gaara ªos ée concessão dos eªgoe

públicos de liberação de atividades eeoaômieas, ínelesive erraram os especies eaeââárâoa
de segurança do ârabalho, ambientais? de proreeão correra incêndio e ouâroe aplicáveis;

êZºNa hipótese de ausência de aee do Poder Executivo Mrmãeípal quaere ao
disposto no 5. lº, será aplicada resoleeão (lo Comârê para Sesâão cla Rede Nacional ear?
Simplificação do Registro e da Legalização ãe Empresas e Negéeâos _CGSÃM;

539 As visíorias necessárias à concessão da auâorãzação meneâeeaêa no inciso ÁX

poderão ser realizadas após o início (ia operação (ía seeiedaáe empresária;

ê4º.Caso a administração eae cumpra o prazo previsto no reeâso Xl, serão
concedidas licenças e auíorizações provísórias ele feneãenameeto para os
empreendimentos de médio risco.

EXPEDÍENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA“ ? ;” ?LNCEONÁRÉÚ
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%% ÃNÉEÉÉN?E A&MENESTRATIVO DE DOCUMENTAÇÃO
.ÚESNECESSAREA (iADD)

Árââge ªªª—Diante && reeuâsãçãe de espeeíãeaçãe âecniea ou deeumentação desnecessária,
e empreendeáe? peáefà suseííar íneíâenàe Ádministmâive ãe— Documentação
Beseeeessàriâ (ÉABB)

êíºÚí—t órgães ãe; Aêmíníeâraçãe Púbíiea Munícipaã, direta ou indireta, que
“âÉV€?€m efeâaaêe & reqeisíçãe deverãe fornecer, gratuitamente, formulário,
peefereneêaêmente ese fermaío eíeârônieeª para preenchimentº de IADD. O empreendedor
éeveeá preenche—ãe cem OS meâves cie sua ãemanáe, documentandº—a se juigar
eeevenâeeâe;

52%) ófgãe reeezTíâe dispºrá de prazº máximo de 5 (Cinco) dias úteis para emitir
eêeeisãe sebrae e máriâe de meãdeme saseíªíaêog

%;;ÉÉÓrE—nqeame (; ÉÁDD esíâver pendeme de deeisãe, () prazo para O empreendedor
aeââs fazer & requisâeãe recerríêa âeayá suspense;

ªi??—Nã) deeiêâde e &DD se eram máximo de 05 (cinco) dias úteis., considera—
se preeeáeme e incidente suseítaáe pelo reqeerente.

SEÇÃO IH
eee emewes De EMPREENDEDOR

Áeââge âº—Sâe àíeeiíos des empfeendederes:

É—Éêª; & Maeàeípãe caem em faeiíimáer da atividade econômica;

EiiwÉªí'eáezân emmeger e gerar fenãa, assegurada & íiberdade para desenveiver
aêvíâaâe eeeeêmiea Meira em queàquer herárâe e dia da semana, observadas:

,
5

& eemãeaçãe ãe sessege;

ªeíãas germes atínenâes ao direiâe ée vizinhança;

(3a âegisãaçâe %mbaihisía;

53335 resâríeões eãvâeáas ãe ehfigaeõee ée direêâe garivaáe.

HÍ-áesem'eívef ativíáede eceeômíea ãe baixo risee, para a qual se valha
exeíusívememe ãe— preefâeâaâe pelveda preçrie eu de terceiros consensuais, sem &

rª: º“)
) :,íÍÁP_-.333IENTE;
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necessidade de quaisquer atºs públiees de ítberaeãº da atividade eeenômâee, ebsewede e
dispºstº no artigº Zºn, incisº H: deste Códíge;

IV—nãº tei" restringida, per duaêeuef aetefâdade? sea %íeerdade de deâeíf e pareçe— Tie

produtos e de serviçºs cesto cessequêeeia de aitetaçôes da eferta e da dezessete. ess
mercados nãº regulados;

V—gºzar de presunção de boa-fé nºs atºs esatâeedes nº exereíeâe da atãsfeª eae
ecºnômica, para ºs quais as dúvidas de êstefpretaeãe da íegisãaeãe eaeíveíseãe
resºlvidas de fonne a preservar a autoeemía de sea ventade, excetº se âeever expressa
dispºsiçãº legai em cºntráriº;

VI—desenvolver: executar, eperar ºs eenaezfeiaâízar novas medaãâ ades Ze

produtos e de serviçes quande es atºs nemativos se temarem desateaãízedes em“ &gt;? eªe

desenvºivimento tecnºiogice eºsseíãdado naeãesaí eu, íetemseíeeeã nes tQJMSGªã

estabelecidos em seguiameetº que diseíptãnará ºs teguâsâetes para eget“;mà de sitesãe»
cºnmeta, ºs prºcedimentºs: e mºmento e as cºndições des efeeses;

VII-impiementar: ”testar e ºferecer, gratuitamente ee mãe, em neve esedete
ou serviçº para um grupo privadº e restritº de pessºas maiores e eaeazesª veêende—

se exclusivamente de prºpriedade privada própzãs eu de tereeires cometas—mais, eyes
cºnsentimentº íivreªpºr escritº dºs componentes de gregªs. sem que seis eeeessarªe
eíetuar tequerimente eu ºbter: atº púeííee de âíberaeão de etàsídede owner“os
excetº em hipóteses de segurança naciºeaíp de segurança púeãíea es saeíta&, ãe ee. de
saúde pública; respeitada a Eegâsíaçâe Vigeste, âseâesâve ee qee diz fespeâte
prºpriedade inteieetuat;

$$$;

»

VÍH——ser infºrmado ímedâatamenâe eas selteitaeões de etes esbííees de?%eeyafã?
da atividade ecºnômica, se fºram apresentadºs todes es eíementes eeeessarâºs a êsse"mese
do processº, acerca dº tempe máximº para a devida anaííse de seu pedide e gue
transcºrridº º prazº fixado, na hipótese de sííêecâº da aetesâdade eemeeteete ísse
importará em agreveçãe tácita gaara tedes es efeâtes, essaívedas as hátee“tese:
expressamente vedadas em lei;

EXatquivar quaíqeer docemente pet meíe de mâerºíãªme eu em mete das“:
desde que reaíizadº de forma a manter a ãetegridade, a asteniietdadee, se eeeesseaie: a
cºntideneialidade dº dºcumentº, hipótese em qse se eetàeatará a docemente físíee
e original para tºdos es efeitºs íegais e para a eemprevaçãe de quaisquer ate de
direitº públicº eu privadº;

X-ter acesso públicº, ampâe e simeiãâcsde aes eme—esses e atºs de íâeeraçâe de
atividade ecºnômica, preferenciahnente: através de pertal única eostbrme regeâamente;

EXPEDÍENTE:
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a! de

Xí—«oâo asma“ sujoââo & S&HÇ—ãô por agente púbiico quando ausentes parâmetros e
ãâretrâzos obj'oíivos para a aplicação de mimos abstraâas ou subjetivas;

XH—tef & pfimeira VÉSÉZã físcaíízaíória para fins oáentadores & não punitivosº salvo
nos gãtuâçõog do ãmãnemo dano Sígnâfioaâívo, ínoparáveê & não Éodenizável;

Xiii—Sá:? fogãaroíáo por áanos & pro—juízos, inclusive & iªmos cessantes.)
áooomwâos da aboso rogoíaªiéãâo oo éo poder Éíscaíizaâórío;

XW—nâo ser oxigâào, paia Aêmãnisiração pública direta ou %ndireta, & dispor de
ooojàâo agua oão como com p;“êvísão apregoa em kii ou om ato normativo;

XX;—ªla ofíeoâoção de procoàâmemos «& traâamenío unifofmos em todos os órgãos
da orofoitwo; &

%% íº—Pom fans. ião ãígposm ao inciso VH éo capo?a entende-se como restrito () grupo
&& %oâogrameo não sugaerâor aos âímítes ostabelecidos paio órgão gestor ou autoridade
oompsâooâo yogpoosávoí paia prática do moáaíâdade do ímpiomeníação, teste ou oferta.

ªg? Zº—E çroiêiâo o oxazcãoio ão àâfôiíí) de ooo trata o âncãso VH do caput quando &

a'ãêáfãâaào envoâver o manuseio de âãcnoâogãa & subsiâncias (ie uso resârito,

% Bãº—O áísposâo no inciso WH cio Gago? não se aplica quando:

íwvefsar soªre quesãõog àriboãárias ãe qoaãquer espécie;

n , . '+ N »? ' '
.,

'
«'aí—KfâfSõÃ sobro— sooâçoosà pfemsç & momadamente, conaáeradds como de

jogâíâoáveê risco paio orgão ou paia emidaãe da aêmênâstração púbíãca responsável peão
am de ââbomção da atívãáado ocooômica;

EEE—a decisão êropofâar em compromisso financeiro da aãmínistração pública; e %;

W—hooverobj ação expressa Loi.

% ªº 3333 os efeiâos fk) inciso VH? ão caput:

íª; zªg—oia oo, órgão púbíioo àisgzooíàãíizará, previamente em âmbito digital, a lista
ooowoào os ãocogoomos e os áomaâs roquísiàos exigidos para & soiicâtação do respectivo
am de ííboraão;

Hua auâorêáaãe compemnto examinará & pecíâêo de íãberação em sua integraíidade
& ao coosíãíaáa âosuâciêocâa sanávoí, notâãcará uma única vez o agente, com a indicação
oxaastiva & oxpregsa ão grão dove sor fetíãcado, substituído ou complementado,

EXPEÃHENTE:
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eã

suspendendo-se O prazo previsâe ,no ineâse VÍH Cie capa?; deste afªga () quai eeâ'âará
& cºrrer, peíos dias remanescentes, após 0 eempãeâe aieeáâmenâo ãe. eeâifmeçãe; e

III-finde () prazo e veriâeada & hipóêzese ãe aprevaçãe âáeíte, es áeeemeems
e demais atºs necessários para & piena apfovaçãe cie exemície da atãvídaée eeenômíee
estarão disponíveis ao partícuiar em até 02 (áeís) dias úíeís? sºb pena ée Kespeese'eâãâeeée
civil da acíministraçãe púbâica.

Artigo ?º—O livre exercície das atividades, eeenômíeae euÉeiEe—se apenas eee áevefes. e
condicionamenâos púãaíâces que tenham side erevisães em íei eu em regeâemeeâe
delas decorrentes.

Parágrafo Unice— A imposiçãe (ie deveres e eendâeíenamemes ae exeeeíeíe fias
atividades econômicas, em especie? qeende êí'WGÃVeÉ ônes fmaneeãáeª respeâíafà &

proporcionalidede e ºbservará:

l—a adequação aºs fins a que se áesíina;

H —e— princípio da intervençãº sehsiâiárãa e exeepeíeeaí de Municípiº “ea mª
privada;

III -& Víabííidade das atividaêes ecºnômicas imeeeíedes;

IV —e equilíbrio entre os direââos e es ªew—eres; e

V —a simplicidade e & eficácia das meáãáas.

SEÇÃÚ W
DA ANÁLISE DE EM,?ÁCYÚ REGELÁÉGRÃQ

Artigo Sªº—As propostas de ediçãº e de eãâereçãe cie aâes eemaâives de âeíeregse gem! ãe
agentes econômicos eu de usuários cães sewíçes eresâades, ediâaães— pea: órgão em emâãwe
da administraçãº eúbíica, âncêuídes as auíafquâas e && Íeedações púeêâeegg se'fãí
precedidas da reaíização de anáíâse de àmpeeâe reguãatófâez eee eeeíerá %eíbmzeçães
e dados sobre 03 pºssíveis efeites de em eomzaâíve? & fim de verificar &. mzeaªeââiáaàe de

É» seu impacte econômica

,,,;
».

âiº—Reguíamento disperá sobre & daâa cie íníeêe && exigência de que ªgiam e Cage? e
sobre o conteúdo, & meâedeíegia da anáíise ãe âmçaeâe reguêatórie? es quegãíes mínimeg &

serem obj ete ãe exame,, as hipóâeses em que será, ebrãgeâérâe sea reaíâzeçãe e as
hipóteses em que pederá ser dispensaáa.

êZº—A anáiise de âmpac'íe reguíaâérie de que traia e caçª? àeveeà Sea:

disponíbiíizada em sííêe eíetrônieo eíêcêaâ de reeçecíive érgãe; em Éeeeâ ãe fácíí aeeese.

EXPEDIENTE:
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ÉXPEÍZIEN?ÉZ

de Ribeirão Preto
P —

às fooges de fados Ligados para & eoáíise também deverão ser disponibilizadª,,
preferencâaâmeore em formam oe goianiíha cie áaêos e sem prejuízo da divulgação
em oureos íoeais ou formatos de dados.

ªí:?

em 3ª»Á euição de eâos oomatívog será preeedide (ía realização de audiências
úââãeesÉ com a participação ée oompooemes de cadeia econômica a ser impactaãa.

eeçÃo v
oo RECÉME DE GGVERNANÇA

Arªgo ºlªª—Á Aémânâstração ?úbííeã Municipaltem o dever de velar peío respeito à
Íââªoerãade econômica e à segurança jurídica.
?erágrafo íorieo, Para aseegrzrer o cumprimento do caput desse amigo, o Poder Executivo
oeve:

É eéoror processos decisórios oeienâaâos por evidências, pela conformidade legaí,
pela oesburoeretizeção er quaoão ãe. edição e revisão de reguíamentos, pela reaiização de
eoosoêmg púbííeas;

H «oníroamízee eriâérâoe e manrer & compilação, por temas: do estoque acumulado
ãe regeíameorosr atos e práticas de níveã infraíegaí, com a indicação expressa dos vigentes
para eaàa âeme;

EH erâíoeâar e integrar seus reguíameeâosr processos e atos com os de outros
orgãos,ª eoàideoíes e aurorídedes com competências sobre as mesmas atividades ou outras
& eíee reíeeiooaáes;

DE »âmpeàãr & íosriroíeão ou & manuâenção de eesírêções, exigências ou práticas
ªerocráeâees ineficazes? âneãcãeores, oeerosasr excessivas, que impeçam & inovação, que
Eodezerrr àeíaodesâíoíáaáe ooàeofropoão, bem como que possam prejudicara livre
concorrência? criar prívââegío ou reserve de mercado, impedir a entrada de competidores
no mereeão e favorecer grego econômico em detrimento aos concorrentes;

V ââzer & revisão eoosrame das normas de ordenação pública, para reduzir sua
queoááade e os; aeee CHSÉOS para os agentes econômicos e para e sociedade, sem prejuízo
às serao âoaííâeães pireíâces;

Ví —fazer aveíâeções períoãíoas && eficácia e do impacto de todas as medidas de
ordenação púeêíca, no mínimo a cada 3 íírês) anos? e, (roendo for ocaso, proceder à sua
revieão;

VH »esªâeªoeíeeer? manter, monitorar” e aprimorar sistema de gestão de riscos
e eoorroêes âoremos com Vigias à identificação? à avaííação, ao tratamento, ao

ÁTG a OF. Nº DATA .! FUNCEONÁRIO 9
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monitoramento e à análise críâica de riscos que possam impacâar o comprimeoio cie ssa
missão institucional e a observância desia Lei.

VIH—definir mesas para a monção oa quaoâidade e (fios cusíos da oréenacão
pública;

IX orientar os processos de eossoita goúoiica, ãe àefinição éa agregada de ?e'ifisao
assim como de avaiiação cie eficácia e de impasse; e

X assegurar o funcionamemo do sis'ãema cie gessão cie fiscos e cooíãoies êsse;“oi

saguão Vi
msmsxçoas FENMS

fbAmigo 10— Caberá ao Poder ereotivo a criação, a gªiomoçâo e a consoiiáaç ãoÉ
um sistema oniine de iicenciamenâo e auto; izações iotegrasêo oiv-rsos orgaos píioii
com vistas & faciiiíar o processo de registro: abermfa, aiieração e esiiogão de emiofesa;

<!)

Artigo 11- O Poder Execuâivo Municipai piomoifefá a moàemizacão a simpiisãoação e ?

desburocratização dos procedimentos de regisiiªo? iªe pªioiica e joeioiªei facão dos
documentos de ai'cguivamento compulsório peão emoireeodefciorº &em como cias àecisões
dos processos administrativos.

&

?aragrafo úoicoi Para fins de atenáimento ao àisgsosªío no capa?; sefão garanâicíos o
fornecimento de protocolo? bem como a emissão de documeníos wodoziêos e oerââiêcaoios
em meio vii'âuai.

Artigo 32. Sem”; facuitado o uso de ferramenâa àeenoiogica que subsíiâoos ogia—ooo

de visualização das autorizações? aivaràs de funcionamemo, piscas e essas
declarações municioais cuia fixação e' obrigatória ao interior (ias empresas.

élª—A ferramenía ciâaáa oo capa?; desse afago deverá ficar exoosâa em ªka
público e de iãcii Visualização.

éZº—-A criação e & impiemeoãaeão de iai fesrameaâa ficarão a cafgo os
empresa interessada desde que os documemos citados no capo'í deste afago sejam cosia
fiei dos originais.

EXPEDiENTE:
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ai deWbíãºº
êãª—Cômpêâe à emprâsa interessada & aâuaiizaçãs ões documenâos inseridos

ma. feíràmaââa 'ãçf—chtaskãgâca.s $$?) & pena cªía Lei.

Áaªââgg 33 4—1 saíicââaçâô && em púâúâco de Éêberaçãe da aíividade econômica e &
ªfbfmàâízaçãô ãe: sea deferimsmte deverão ser realizadas, praíerencíaímente, em meio
vàmfàâ,

ârâígª Eiª—às despesas ãeceyranâeg da execução desâa lei correrãe à conta de dotações
múmias.

àrâígâ âí—Egta %% mim em Vigor no prazº ãe % (nºventa) dias, a partir da data de sua
p&bíicaçãe.

PNSaia def: Rôuniões, 3% de aggsío de 28211

IJNCQLNÉERNANDES
Véreadar

31
ª º

âRANóg
rag—atada?

? k??)íêhíí
(“CFO Nª OF. Nº DATA ; ; ?UNCIONÁRgo
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.IUSTÍFÃCÁÉÉVÁ

O presente proj eâe de lei pretende prºmºve; & desbameraâzaeãe & faciªl ;a; & exefeíe& &&

atividade econômica privada no m;;nâcígíe de Rãbeàrãe Pretº.

O Brasi; & um dos ;;;gares mais inóspííos & &;âvâdaie empmsaáá, pe; Gema dia &í;& e;;;g
;;“ibutária & excesso de burºcracia.

;. ??Apesar de () Brasi; se; & 93 economia de mumia em ;ermgs && 333; 33056;&;0;M;, ;

https: Í/Www. imf. org/externaí/cíatamapper/?PÉGD?© WÉGÍGEKÁDCÁQWÇ ;“;Ã'Çª?&&
RLD), em ;eíação && grau de ;iberdaáe eeenômma —&;;em;;fâsa & amem?“;e ;eg;; í&;ó;ª;&,
&beúura da economia em ;eíaçãe &es dem&;s pases, & grau; de ;;;;erâerênem && %%%&; ;;;;
economia e & segurança jurídica para ;; femeníe & desenveívâmenm && &;âvâêacíe

produtiva —o Brasil está na posiçãº 344» e;;ãe %% nações &&&Ã;S&â&s peãz; ;;;—m;;ig
Foundatíen. (h;;ps:/fww.herã;&ge,orgffínáexffanking).

(ZJ

Deste modo mostra—se necessária ;ermes ;;;/;; &mâaâeaà ;eg&í&;é;º;e ;;;&;5 am;;gáve ;;;ª&;& &;

atividades preduávas, peís quamíe maior fe; & faeiââáade &&;z; &&;â; mºves ;;egóews, ;;;aie;
será & competiçãe por preçes mais gastºs & p;ineiga&1men;e mam; será & ;;;;p&e;e ;;;esiââw
na geração de efer;& de emmeges, de saíááes & &&s ;*ená&s famªmes ?G; eensewêmâa
teremos O aumento de consumo das pessºas e & ;e;0m&&& dies ;;;vesâmeQWS & &&p&;;&õe5

dºs próprios negócios, especiaimeme ;;;; eenàáe pés çaâdemía.

A Pandemia do Cevic; ;? trará des&;ª;es &dieie&&;s & reeugegaçãe eeeaômaa cias tem;);&s&s
ins;ai&das no Mumeípie QQ Ribegão Prem, bem Geme da mªmªe; cios em?;egaaeªs
peráidos A implementaçãe && símplifieaeãe ;;es pmeesses de &&;oázaçãe;

& &&aãaeãg
municipai trará mam; segmança ju;;'ê;e&&&;a área;; &&va. empresas & se && L&M—&&; *

Ribeirãº Preto,

O município de Ribeirãc; Prete ãeve & sua sºm;;ibúçãe para & emp;&e&&e&e;ís&;e.

O tamanha de Municípiº deve;fi& gammír uma &;âafídade eeºnômâea &&m me;;ª;

pujante ínfeiizmente mãe e e que se percebe Cenapçw, b&;eemem ;;;;cmwgae** ;;;;m
Gunma avessa & ;;;)erdade ecoaômíee; & , && empreendeáemsme fase,“ &

desenvoívimente de Ribeirão Preto.

Este projeto de Ee; & &&seaáe em íniciaâvas reee;;;es &&;o de Gºvernº Eeéísraê &&&;;;;> &'e

Estados & eutms ;;;uníeíçios, com & ;;;;alídaãe cie garcanâr uma maior eefâe;ª;&&&e &

desbumcratizaçãe para OS que buscam exerce; & &;ivàázàâe eeenômiw.

&:MWWWM;;;;; ;;;; ;; ª" ;;;ª;,“ M;; ;;;;; ; ;;;;WKHCQ ;;;;E ;) &&êãgmã &ªaª ªª ªgil“ ;).. a9ªnusanasmmmwuummwnaaueeu“umª“;w ªº“; —
RÚÉFTQ gti?!

”%%%&; , ; WWWCªixª“? ;;;; a??”
,? x

A&M“; :“;menª&s&w&zn£tanwucna&n %%%&“ **! “no" nlltl'
pfgíªgmmgíªaw € &âaáâªiuuaáaeââaeâga

& &Wªªuwwmrjê“*ª"çí “ª"unªª ªgil;mom o”; bAT/º; ,!
, macwmwe

achunwula!t&3wmnm:mnuwn
,. «&; _ eamwmew ;;;;ZÃÉZÇ—Çªãç'ªª'“
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Cªmªrª Mªn'º'lºª' dº '

iííi'níí'lmlmnluustado de S o Pau mmmammmm Im_ D.,,mmmM,“ ...,,.

4 0086 9 a w
1

J

”*** " EMENTA: REQUER A URG NCIA FSPEUAL
PARA () PRUJETU DE L MPLEVIENI'AR
vz/znzl ou: INSTITI I () CODIGO DE DEF DO
EMPREENDEDOR TARELL'CI— VORVIA PARA
nxPFnlcÃu DEMus PÚBLICOs D IBERAÇÃD

' DA ATIVIDADE ECONÓMICA. nIsPOF SOBRE A
REALIZAÇÃO DF AMLISF. Dr I PACTO
REGULATÓRIOE DÁ OUTRAS PRovm CIAS.

: SENHGR PRt.SIDEYTF.

Cºlumn-mudo n nccewidadc de Aprºvaçãº mpnsllum desla Lm. racc
dv humm puhhco. manncsw no conIcúdu da mau-m,

(*nlhlderaudu que, caiu nÃu Seia apmwuu mm a dcudal RGIZM'IA.
—, .“; mumu cm prejuno para .» Interesse dn ç/Hcliwdudc,

REQUEREMOS. nu farma rcgimenlaL ºcm cºncedida DR(EÉNCIA
%

& ISPECIAI. p' a () Preach» de LEI ('ampltmcluar n“ 71/2021, em base: no An' 147, v dº chlmcnm Imune dcãla Egregin um de l.cIs

!

,
I SALA DAS SESSOES, 05 DE DEZEMBRO DE 2021
I

I

1 ANDRE RODIVI
* Vereador

; ;xnnmnr
!

' A ov 01 Nº nAM FUNCIONÁRIO I

'
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
“%%%& Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A

CASA DE APOIO AMIGOS SOLIDÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

Art. Iº. Fica, pela presente lei complementar, autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeirão

Preto a conceder o direito real de uso à CASA DE APOIO AMIGOS SOLIDARIOS,

CNPJ nº 28.948.443/0001-28, situada à AV, Álvaro de Lima nº 319, nos termos do

artigo 106, ªê lº, 2º e 4º, da Lei Orgânica do Municipio de Ribeirão Preto, do imóvel

público municipal com a seguinte descrição, o qual fica desafetado e passa a integrar os

bens dominiais:

I — um terreno urbano, situado nesta cidade, dentro da seguinte descrição

perimétrlca: tem início em um ponto localizado no alinhamento predial da rua

Prof. Renato Pinto Gonçalves, distante 10,15 metros do alinhamento predial da av. Dra.

Nadir Aguiar, deste ponto segue pelo alinhamento predial da rua Prof. Renato Fimo

Gonçalves na distância de 93,97 metros, daí segue em curva à direita pela concordância

da rua Prof. Renato Pinto Gonçalves e rua Fabio Lellis Valeri com raio de

9,00 metros e desenvolvimento de 14,14 metros, daí segue pelo alinhamento predial

da rua Fábio Lellis Valeri na distância de 21,27 metros, daí segue em curva à direita

pela concordância de rua Fábio Lellis Valerieom aavenida Dra. Nadir Aguiar com

raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,92 metros, dal segue pelo

alinhamento predial da avenida Dra. Nadir Aguiar em curva com raio de 200,00

metros e desenvolvimento de 101,79 metros, daí segue em curva à direita pela
concordância da avenida Dra. Nadir Aguiar com a rua Prof. Renato Pinto Gonçalv-s

com raio de 3,00 metros e desenvolvimento de 7,64 metros, até encontrar o ponto
nie

/

início desta descrição, encerrando uma área de 2.908,71 metros quadrados, cadast
”
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na municipalidade local sob nº 502861! matrícula nº 95021 do lº Cartório de Registro

de Imóveis.

& l". O bem acima descrito foi avaliado em R$ l.4lO.840569 (um milhão quatrocentos

e dez mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), conforme avaliação

constante do processo administrativo 2021 128006.

Art. 2”. A concessão de direito real de uso, ora autorizada, será pelo prazo de 20 (vinte)

anos, e tem por objetivo a construção e manutenção de uma casa para atendimento,

hospedagem e alimentação, de pacientes e acompanhantes de outras localidades,

para tratamento clínico e cirúrgico em hospitais do município.

ª 1". O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, por igual periodo, a

critério da concedente.

& 2º. É vedado ao concessionário dar outra destinação à área, objeto da concessão,

diferente da que trata o presente artigo, tão pouco ceder, ainda que a título gratuito

ou aliena—la.

% 3“. O descumprimento do presente artigo tornará nula de pleno direito a concessão

feita, revertendo o imóvel a posse do Município, com cassação da concessão pelo

concedente, independente de notificação, sem direito de indenização à

concessionária por quaisquer benfeitorias, acessões ou construções, seja a que

título for e sem direito de retenção.

& 4“. A retrocessão do bem ao concedente não implica na obrigatoriedade da

continuidade do serviço pelo concedente e não implica na assunção de

encargos trabalhistas, previdenciários, tributáriosl cíveis ou de qualquer ogitra

natureza.
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?; 5“. A fiscalização e cumprimento da presente concessão tica a cargo da Secretaria

Municipal da Saúde.

Art. 3º. A concessionária deverá providenciar o término da construçãoeiníciodas
atividades estabelecidas, tal como previstas no artigo 2º, no prazo máximo e

improrrogávei de 2 (dois) anos, acontar da publicação desta lei, sob pena da

concessão ser unilateralmente rescindida pela concedente.» independenternente

de notificação e sem gerar direito de indenização à concessionária aqualquer
titulo e sem direito de retenção.

Art. 4“. Em havendo descumprimento de uma das obrigações ou encargos ora previstos, ou

no caso de abandono ou encerramento das atividades, acarretará também acessão

das construções ao bem imóvel e a incorporação ao patrimônio do Município, de

toda e qualquer benfeitoria realizada pela concessionária, sem gerar nenhuma

obrigação indenizatória à concedente, seja a que título for.

Art. 5“. Após o decurso do prazo fixado no caput do artigo 2º, fica obrigada a

concessionária a restituir o imóvel independentemente de prévia notificação, caso

em que acedem ao bem, todos as construções e benfeitorias nele realizadas.

Parágrafo único. A retrocessão, neste caso, dar-se—á de pleno direito, ficando a Prefeitura

Municipal desobrigado de indenizar a concessionária pela construção de obras ou

plantações havidas em seu imóvel.

Art. 6". Todos os encargos e obrigações de responsabilidade da concessionária,

especiaimente cláusula de rescisão contratual e cassação de concessão ppt
descumprimento ou desvio de finalidade, deverão constar expressamente &o '“

contrato a ser firmado entre as partes.

. , . * ,ª, . .Art. 7“. As despesas decorrentes da elaboração da escritura publica de concessao de direito

real de uso, bem como seu registro, ficarão a cargo exclusivo da concessionária. às
6
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demais despesas oriundas da execução da presente lei, correrão por conta de verbas

próprias, consignadas no orçamento do Município, suplementadas, se necessário.

êlº. Presente o interesse público devidamente justificado no respectivo

processo administrativo, é possível que, por deliberação da Secretaria

Municipal da Casa Civil, ocusteio da escritura pública e seu registro corre

por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento do Município?

suplementadas, se necessário

5 2“. A concessionária deverá dar início ao procedimento de lavratura da escritura de

concessão no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a partir da publicação da

presente lei.

ij 3“. A concessionária é responsável exclusiva pela manutenção estrutural e iisica do

imóvel, além do pagamento de todos os tributos e ônus de qualquer natureza

incidentes sobre o imóvel no prazo da concessão, incluindo energia elétrica. água e

esgoto, devendo proceder junto aos órgãos responsáveis para alteração da

titularidade & partir da vigência da concessão.

Art. 8“. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

, e f
,

_

D ÃRriNOGUEiRA
Prefeito Municipal
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“Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês
me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram;
necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e
vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram.

Então os justos lhe responderão: 'Senhor, quando te vimos com
fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?

Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou
necessitado de roupas e te vestimos?

Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?“

0 Rei responderá: Diga a verdade: 0 que vocês fizeram a algum
dos meus menores irmãos, a mim o fizeram”.

Ribeirão Preto, 25 de agosto de 2021,

Senhor Prefeito,

É com alegria e satisfação que vimos a presença de Vossa
Excelência para comunicar que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, aprovou o
projeto de lei n, 182/2021, que reconheceu a Casa de Apoio Amigos Solidários, como
entidade de utilidade pública em nosso município, tendo sido o projeto sancionado
e publicado a Lei n.14,587, no Diário Oficial, conforme copia anexa.

A Casa de Apoio Amigos Solidários e uma instituição que
já funciona há décadas em nossa cidade, dando apoio e acolhimento às pessoas que
vem ao nosso municipio para tratamentos de doenças em nossos hospitais que tem
um alcance de atendimento regional, quando não nacional, como vários casos
noticiados na imprensa, sendo o de maior relevância, o procedimento cirúrgico das
gêmeas siameses, que foram separadas em cirurgia histórica que teve repercussão
em toda a imprensa mundial,

Muito embora os atos constitutivos sejam de 2019, as
atividades já são desenvolvidas há muito tempo, mas as necessidades impuseram a
regularização dos estatutos para que se pudesse, diante da impotência de fazer frente
às necessidades, que cresceram muito, se valer da ajuda do Poder Público.

A Casa de Apoio Amigos Solidários, entidade &!antrópica
que, como já mencionado, acolhe com atendimento, hospedagem e alime ntaçao, no
âmbito municipal, pacientes e acompanhantes, vindos de diversos locais; do Brasil,
para tratamento em nossos hospitais, clínicos e cirúrgicos. Assim, acumulam—se as
necessidades que são socorridas e atenuadas por pessoas benemerentes que
ajudam e tem feito muito pela Casa de Apoio, mas que, ultimamente, tem sido
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insuficientes para atender a demanda crescente, especiaimente em tempos de
pandemia.

Hoje contamos com 06 (seis) casas e acolhimento de em torno de
35 (trinta e cinco pessoas) com quase 1.000 (mil atendimentos) mensais, que geram
um custo elevado para sua manutenção pois, além do acolhimento, fornecemos
alimentos para muitos que, embora não pernoitem em nossa cidade, se utitizam de
nossa estrutura,

Essas 06(seis) casas são adaptadas e não acomodam com o
conforto necessário os pacientes que estão em tratamento, muitos deles fazendo
quimioterapia ou radioterapia, se somando a isso o calor que faz em nossa cidade.
Não bastasse os custos diários de manutenção dos pacientes, se somam a eles o
custo de aluguel, CPFL, agua e manutenção dos imóveis que, por serem antigos e
adaptados, nos custam ainda mais que uma sede construida para esse fim

É fato que estamos em vias de sucumbir diante de nossas
necessidades, razão pela qual vislumbramos, com o apoio do Municipio, a
possibilidade de conseguir um terreno da municipalidade para podermos acolher com
mais dignidade esses irmãos que já não foram aquinhoados pela sorte por terem,
muitas vezes, doenças e males incuráveis, mas que podem ser amenizados por um
acolhimento com dignidade.

Assim, vimos a presença de Vossa Excelência, solicitar que seja
viabilizada a cessão de direito real de uso por um periodo de 20(vinte) anos, de uma
área que visitamos e atende perfeitamente os anseios da Associação.

A área fica no jardim Paiva. cadastrada na Prefeitura Municipal
sob n, 502861, possuindo 2.892,29 metros quadrados, localizada na Rua Professor
Renato Pinto Gonçalves situada, portando próxima ao Hospital das Ctinioas (HC
Campus) e à segunda unidade do Bom Prato, onde poderão os acoihidos se
alimentarem, facilitando a logística da casa,

Sabemos que a lei que disciplina a concessão de direito real de
uso exige a contrapartida da instituição em serviço público, mas nesse aspecto,
gostariamos de registrar que já é da própria essência de nossa Instituição a prestação
de serviços a comunidade, uma vez que fomos constituídos apenas e tão somente
para atender essas pessoas carentes que. vindo à nossa cidade para tratamento
médico-hospitalar, não tem onde ficar. Assim, a contrapartida já está na gênese do
nosso projeto, a qual ratificamos na oportunidade, assumindo inclusive o compromisso
de nos sujeitarmos as regras impostas quando da aprovação da referida Lei
Complementar, se acolhido esse pedido pelo Executivo.

Temos tido ate hoje a graça de contarmos com vários
colaboradores que tem tomado possivel o trabalho de apoio aos irmãos necessitados,
contando ainda com a providência Divina em muitas ocasiões que não tendo o que
oferecer nas refeições, nos vêm doações que fariam a mesa de alimentos e mais
ainda, de carinho e afeto em momentos tão dificeis.
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Deus não nos tem faltado, e acreditamos também que nesse
pedido o Executivo não nos faltãrãíi '

—

"

Agradecemos a atenção, e confiamos que, em razão da
reievância e da importância do pedido, haveremos de ter uma resposta positiva, e
aproveitamos & oportunidade para externar a Vossa Excelência os protestos de
distinto apreço e cordiaí estima, com os votos de que Deus derrame bênçãos sobre
seu mandato.

& _

&"

,

i
ªí Nª

JOÃO Ben rr SOUZA VALENTE
CE-PRESIDENTE

Ao Excelentíssimo Senhor
ANTONIO DUARTE NOGUEIRA
Digníssimo Senhor
Prefeito Municipal de Ribeirão Preto — SP
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Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

MEMORIAL DESCRITIVO

UMA AREA DENOMINADA AREA
INSTITUCIONAL DA QUADRA “"'"C DO
LOTEMAENTO JARDIM PAIVA "l" ENTRE
As RUA 28 (PROF RENATO PINTO
GONÇALVES). 25 (FABIO LELLIS VALERI) E
AVENIDA c PISTA ESQUERDA (AV. DRA.
NADIR AGUIAR).
CAD. 503861 - MATA 95.021 A = 2908712»?

LMÓVEL: Um terreno urbano. situado nesta cidade. dentro da seguinte descrição
perime'trica: tem inicio em um ponto localizado no alinhamento predial da rua Prof.
Renato Pinto Gonçalves, distante 10,15 metros do alinhamento predial da av. Dra. Nadir
Aguiar. deste ponto segue pelo alinhamento predial da rua Prof. Renato Pinto Gonçalves
na distância de 93,97 metros, daí segue em curva à direita pela concordância da um Prof.
Renato Pinto Gonçalves e rua Fabio Lellis Valeri com raio de 9.00 metros e
desenvolvimento de 14,14 metros. dai segue pelo alinhamento predial da rua Fábio Lellis
Valeri na distância de 21.27 metros, dai segue em curva à direita pela concordância de
rua—: Fábio Lellis Valeri com a avenida Dra. Nadir Aguiar com raio de 9,00 metros e
desenvolvimento de 14,92 metros, daí segue pelo alinhamento predial da avenida Dra.
Nadir Aguiar em curva com raio de 200,00 metros e desenvolvimento de 101.79 metros.
dai segue em curva à direita pela concordância da avenida Dra. Nadir Aguiar com a me
Prof. Renato Pinto Gonçalves com raio de 3,00 metros e desenvolvimento de 7.64 metros.
até encontrar o ponto de início desta descrição. encerrando uma área de 2.908.71 metros
quadrados.

Ribeirão Preto. 24 de setembro de 2021.

Benedito Carlos Cicilini
Engenheiro Civil
CREA SP 5062627325

Praça Alto cio São Bento. 11 — lº andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450
Fone - 5977-9l33 Fax 3977 914l
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CULÁ FICHA

950711 of]
( MÓVEL: Uma gleba de terras urbana—,“ situada» nesta cidade-, com a "seguinte descriçãoN

perimétrica: inicia esta descrição berimétrica no ponto de encontro da linha de divisa dã
área de propriedade de Paulo Afonso Duarte Paiva Arantes e outros, com a cerca de
divisa, lado direito, daarea do ramal Ribeirão Preto / Sertãozinho-, da FEPASA Ferrovia
Paulista SIA., Km 10 + 979,56 metros cerca esta disrando 15,00 metros do eixo da
referida ferrovia, deste ponto segue, por esta cerca de divisa, lado direito - sentido
Ribeirão Preto / Sertãozinho, com as seguintes dimensões: 64,47 metros em curva de raio

,

de 801, 57 metros 631,13 metros em linha reta com o azimute de 267º 19” 58“, 225, 30
metros em, curva de raio de 757,85 metros, 152,93 metros em curva de raio de 637,72
metros, 70,68 metros em curva de raio de 1,405,77 metros, 341,07 metros em linha reta
com o azirnute de 298º 18 ' 20”, 110,06 metros em curva de raio de 816,73 metros e 87,60
metros em linha reta no azimute de 305º 16” 58”, até encontrar a linha de divisa da área do
Campus da Universidade de São Paulo, e dai passa a seguir por ela com as seguintes
dimensões: com azimute 323“ 07” 23” e na distância de 197,24 metros, azimute 321º 26”
47” e na distância de 427,70 metros, vira & direita e continua com azimute 358º ST 01” e
na distância de 104,90 metros, azimute 18º 53ª SS” e na distância de 19,01 metros; ai vira
à direita e passa a confrontar com a área remanescente de propriedade do Espólio de
Fernando Clemente de Oliveira Paiva e outros, com azimute de 5 lº 07“ 53" e na distância
de 178,22 metros, azimute de 141“ 07” 53',” e na distância de 177,84 metros, azimute de.
18º 34”. 50” e na distância de 51,31 metros, azimute de 108º 34” 50” e na distância de
648,00 metros, azimute de 18“ 34' 50” e na distância de 153,86 metros, azimute de 141º
02” 06” e na distância de 668,04 metros, segue em curva de raio de 266,50 metros e no
desenvolvimento de 150,94 metros, continua com () azimute de ST“ 19” 58“ e na distância
de 135,25 metros, segue em curva de raio de 182,00 metros e no desenvolvimento de

_

115,30 metros, com o azimute de Slº 02” 06" e na distância de 88,44 metros, segue em
curva de raio de 263,00 metros e no desenvolvimento de 59,12 metros, continua com o
azimute de 63º 54” 51" e na distância de 63,65 metros, até encentrar & divisa da área de
propriedade de Paulo Afonso Duarte Paiva Arantes e outros; ai vira à direita e segue por
esta divisa com azimute de 159" 59, 43” e na distância de 443,59 metros, até encontrar o

. ponto deinício desta descrição perimétrioa, encerrando uma área de 993. 2861 ,67 metros
quadrados Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 205.118. PROPRIETÁRIOS:
Espólio de Fernando Clemente de Oliveira Paiva, CPF nº 173.280638/15, representado
por sua invernariante Maria Cristina Silveira Paiva, Espólio de Magdalena de Oliveira
Paiva, CPF nª 126 089. 808/30, representado por sua inventariante Maria Lucimar Fortes
Paiva; Espólio de Maria Emiliana Rebouças Paiva, CPF nº 549 705 048/49 representado
por seu inventariante Paulo Sergio Rebouças Paiva; María Stetla Amaral Ribeiro Paiva,
RG nº 1.051.127-SP, CPF nº 158. 494. 798/56, brasileira, viúva, do lar, residente e

(SEGUE NO VERSO)
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(domiciliada na cidade Campinas«SP., na Avenida José Bonifácio, nº 1.199, aptº 74; Maria
Alice Ribeiro Paiva Moreira, RG nº 5.552,422-SP, CPF nº 101.107418/46, administradora
de empresas, casada no regime da comunhão de bens, antes da lei 6515/77, com José Luiz
Moreira, RG nº 3.221.217«SP., CPF nº 046.177,468/20, engenheiro eletrônico, brasileiros,
residentes e domiciliados na cidade Campinas-SP., na rua Eguiberto Ferreira Arruda
Camargo, nº 170, Condomínio Vila Verde; Luiz Fernando Ribeiro Paiva, RG nº 5.610.578
SP., CPF nº 703,014.178/49, pecuarista, casado no regime da comunhão de bens, antes da
lei 6.515/77, com Anadir Regina Graça Paiva, RG nº 11.813.179-SP., CPF nº
158.493.678/96, do lar, brasileiros, residentes e domiciliados no Município de Sorriso-
MT., na Fazenda Sant'Ana, Km 765 da BR 163, Maria Rita Paiva Lara, RG nº 8448.123-
SP., CPF nº 840.350301/63, do lar, casada no regime da comunhão parcial de bens, na
Vigência da lei 6.5!5/77, com Francisco Carlos Lara, RG nº l4.211.240-SP., CPF nº 055.
68669880, agricultor, brasileiros, residentes e domiciliados no Município de Sorriso-
MT ., na Fazenda Sant'Ana, Km 765 da BR—163; José Eduardo Ribeiro Paiva, RG nº
18.140.847-SP., CPF nº 120.287,328/65, brasileiro, solteiro, maior, funcionário público,
residente e domiciliado em Campinas-SP., na Avenida José Bonifácio, nº 1.199, aptº 74;
Mary Percy Bdrges Paiva, RG nº 3,179.258-SP,, CPF nº 162235878/30, brasileira, viúva,
do lar; Silvana“ Borges Paiva, RG nº 8.665 844—SP, CPF nº 035. 240468/00, brasileira,
solteira, maioii geóloga; Luciana Maria Borges Paiva, RG nº 11 867 623-SP, CPF nº

. 109 044 808/28, brasileira, solteira, maior, Zºotecnista, Antonio Galvão Borges Paiva, RG
nº 10405 812-JSP, CPF nº 019981 608/58 brasileiro, solteiro, maior, comerciário, todos
residentes e domiciliados nesta cidade, na rua Visconde de Inhaúma, nº 2.022, João Paulo
Borges Paiva,RG nº 15.151.846—SP., CPF nº 052 410.278/31, comerciário, casado no
regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6 515/77, com Silvana Andreneci
Sendo Borges Paiva, RG nº 22.441 197-SP., CPF nº 149 508028/52, do lar, brasileiros,
residentes e donúciliados nesta cidade, na Rua José Pierre, nº 231, Ana Maria Paiva
Petean, RG nº4336. 266—SP, CPF nº 018618. 897/80, professora, casada no regime da
comunhão uniVersai de bens, antes da lei 6. 515/77 com Hermogenes Petean Filho, RG nº
3 526 716—IFP—RJ, CPF nº 228 338 977/15, médico, brasileiros, residentes e domiciliados
no Rio da Janeiro-RJ., na Rua John Kennedy, nº 270, aptº 201, Barra da Tijuca, Francisco
Alvaro Fortes “Paiva, RG nº 4.479.334-SP., CPF nº 865.307. 208/04, agricultor, casado no
regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei 6.515/77, conforme escritura de
pacto antenupciai registrada sob nº 2,992 deste Serviço, com Heloisa Helena Negrão
Paiva, RG nº 4388 Liz—SP,, CPF nº 743 038.058/15, professora universitária, brasileiros,
residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Clemente Ferreira, nº 595, Maria Angela
Paiva Camargo, RG nº 6703. 203-SP., CPF nº 167242228/00, do lar, casada no regime
da comunhão universal de bens, antes da lei 6. 515/77, com Fernando Oliveira de Paula

(SEGUE NA FICHA 02)
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rw : —

»« 'I? cnmomoaãkiclsmobs mova:fºªm [ ªº,—É A

.àiae'ªÃÓPÉÉTº—SP'
err/Fão N. 2 . RÉGESTRO GERAR

n'a Rua.;ênjifgi'czo$ 139422; Iárdimikecreio; Màh'à
( ÍrªSP—z,,.ÇPÉ-ª nºª OOSzeios'gªiíiZ/fiií emitam; soltam

* gsmciaâde, nàkúe-Eaãfeteª nº iª.-m, apie-43;
errãz, RG» nº 71795ª,624=SP1, CPF n? ozommssm,

enfeiªíiiéirâ; casada- no regíh'ie da comunhão parcial de bens, na— vígên'eia da lei 6.515/77,
co'iií A'ug'iiàt'ó César Pinto Ferraz, RG" nº 5252226489, CPF nº 833.996908/00,
engenheiro métàiúrgico, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade, na. Avenida
Indêpéhdêiíeia; nº 252. A glêbà foi divididà na seguinte proporcionãlidãde: lº)
17,89332644º/o para cada um dºs seguintes adquirentes: Espólio de FernandO'Clemente de
Oliveira Paiva; Espólio de Magdalena de Oliveira Paiva e Éãpólioª de Maria Emiliana
ReBOu'çasPâiva; 2ª) 8,95000275% pm cada-uma das seguintes âdquirentes: Mária» Stellà
Aznaraiª Riô'eifo Paiva! e Mary Percy Borges PàiVa; 3ª), 2,24000120% para». cada lim-dos
adquirentes; Maria Alice Ribeiro Paiva Moreira e Seu marido:, Luiz Fernando Ribeiro- Paivª: »

e sua mulher; Mada Rita Paiva Lara; José Eduardo Ribeiro Pãiva', Silvana Bºrges Pãi'va;
Luciana Maria Borges Paiva; Antonio Galvão Borges Paiva e Jºão Paulo Borges Paiva; e,
4ª) 2,10000112% para cada um dos seguintes adquirentes: Ana Man'a Paiva Petean e seu

,

marido; Francisco Alvaro Fortes Paiva e sua mulher'; Maria Angela Paiva Camargo e seu
marido; Maria Lucimar Fortes Paiva e Maria Sylvia Paiva Pinto Ferraz., TÍTULO
AQUISITIVO: lll/93.792, feito em 03 de %d 1997. Ribe' o; Preto, 22 de
dezembro de» 1.997. A Escrevente Autorizada: Ã gªz 27? «lã/' '

(Ivete ª

Aparecida Málaspina Lemasson Lopez)
3 5

Of. R$ 1,22 Est, R$ 0,32 Aps. R$ 0,24 Total: R$ 1,78. Guia 242/97. Prot. nº 175.604.

R. 1195021, Ribeirão Preto, 06 de janeiro de 1.998."
Por carta de adjudicação (1630 de dezembro de 1.997, passada pelo Cartóriodo ?“ Ofício,
eáSâíiiãdàãêiõ MM Juiz de Direito dá 7ª Vara Cível- desfez Comàfca, homoiozgadà'p'or
semença» de. ló de junho de 1.997, que transitou em julgado, extraída dos autos de

)
desapropriação feito 'nº 660797 reqçiérida pela-Fmpda Púbiiea do Múrúci'pio de Ribeirão

', Preto. cb'rit'faª Máx:")! Percy Borges, Paiva; Silvana Borges- ?âiva' Lucianª Máfia Borges
Paiva; Antonio Galvão Borges PaiVa; João Paulo Borges— P'àÍVa, casado! no regime de
comunhão pafcial de bens, na— vigêncie da“ lei 6515/77, coz?! silvana Andreuce'i Soiido
Borges PWªª Maria Stella Amaral Ribeiro Paiva; lose Édíâªfdº Ribeiro Paivª; Luiz
Fernando Ribeiro Paiva, casado no regime da, comunhão: de bene, antes da lei 6515/77,

. com Anadir Regina Graça Paiva; Maria Alice Ribeiro Paiva Moreira, casada no regime da
comunhão univefsal' de bens, antes da lei 6515/77, com IoSé Luiz Moreira; Maria Rita
Paiva. Lara, càSàdà no regime da comunhão parei?!“ de bens, na vigência- da liei 6515/77,

(SÉGUENº VERSO)e
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com Francisco Carlos Lara; Espólio de Fernando Clemente de Oiiveira Paiva; Espólio de N

Magdalena de Oliveira Paiva; Espólio de Maria Emiliana Rebouças Paiva; Francisco
Alvaro Fortes Paiva, casado no regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei
6515/77, com Heloisa Helena Negrão Paiva; Ana Maria Paiva Petean, casada no regime
da comunhão universai de bens, antes da lei 6515/77, com Hemogenes Petean Filho,
Maria Angela Paiva Camargo, casada no regime da comunhão universal de bens, antes da
lei 6. 5 1 5/77, com Fernando Oliveira de Paula Leite Camargo; Maria Lucimar Fortes Paiva,
e Maria Sylvia Paiva Pinto Ferraz, casada no regime da comunhão parcial de bens, na
vi ência da lei 6515/77, com Augusto Cesar Pinto Ferraz, FOI TRANSMITIDO A
T TULO DE ADJUDICAÇÃO & Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o imóvel

Woohoo)”pelo valor de R$ 11 758.930,00 A Escrevente Autorizada:
.],[QFC Ç. ,(Ivete Aparecida Maiaspina Lemasson Lopez).

Of. R$1. 581 ,.94 Guianº 061/98. Prot. nº 175788.

RI)./95021. Ribeirão Preto, 24 de Fevereiro de 2000.
Por mandado de 17 de fevereiro de 2000, expedido pelo Cartório da Corregedoria
Permanente e assinado pelo Exmo. Sr. Dr. José Durval Feltrin, MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível e Corregedor Permanente, desta Comarca, nos termos da decisão exarada em
15 de fevereiro de 2000, que transitou em julgado em 17 de fevereiro de 2000, nos autos
nº 360/99, em que figura como requerente a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, foi
determinado o presente REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado “Jardim Paiva I”,
que assim se descreve: ÁREA TOTAL DOS LOTES: (x2 120 lotes)= 439 114, 35 metros
quadrados, assim divididos: Quadra 1, lotes 1 a 11,,Quadraz lotes 1 a 17, Quadra 3, lotes
] a 24, Quadra 4, iotes ] a 31, Quadra 5, lotes 1 a 37; Quadra 6, lotes l a 41, Quadra 7,
lotes 1 a 30; Quadra 8, lotes 1 a 31; Quadra 9, lotes 1 a 31; Quadra 10, lotes l a 32;
Quadra 11, lotes I a 31; Quadra 12, lotes 1 a 21; Quadra 13, lotes 1 a 38; Quadra 14, lotes
1 a 48, Quadra 15, lotes ] a 15; Quadra 16, lotes 1 a 38; Quadra 17, lotes 1 a 45, Quadra
18, lotes 1 a 38; Quadra 19, lotes 1 a 39; Quadra 20, lotes 1 a 38; Quadra 2], lotes 1 a 29,
Quadra 22, lotes 1 a 36; Quadra 23, lotes 1 a 17; Quadra 24,10tes ] a 38, Quadra 25, lotes
1 a 36; Quadra 26, lotes 1 a 36; Quadra 27, lotes 1 a 23; Quadra 28, lotes 1 a 28, Quadra
29,“ lotes l a 36; Quadra 30,10tes 1 a 36, Quadra 31,10tes 1 a 18; Quadra 32, lotes 1 a 18;
Quadra 33, lotes 1 a 20; Quadra 34, lotes l a 36; Quadra 35, lotes l a 32, Quadra 36, lotes
] a 32, Quadra 37, lotes 1 a 10, Quadra 38, lotes ] a 12; Quadra 39, lotes 1 a 15, Quadra
40, lotes I a 18; Quadra 41, lotes ] a 21, Quadra 42,1otes ] a 23; Quadra 43, lotes 1 a22;
Quadra 44, lotes 1 a 30; Quadra 45, lotes 1 a 38; Quadra 46, lotes ] a 25; Quadra 47, lotes
1 a 21; Quadra 48, lotes l a 17, Quadra 49, lotes ] a 26, Quadra 50, lotes 1 a 27, Quadra
51, lotes 1 a 23, Quadra 52, lotes 1 a 22; Quadra 53, lotes 1 a 24; Quadra 54, lotes 1 a 33,

(SEGUE NA FICHA 03)
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" ,! OFIOML DE REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS

L
95—02? - [ 03 E DOCUMENTOS E CML DE PESSOA JURÍDICA

RlBElRÃO PRETO- SP

LIVRO N.2 - REGISTRO GERAL

( Quadra 55, lotes ! a27;Quara 56, lotes ! a 24 Quadra 57,10tesl & 17, Quadra 58, lotes “)

l a 22, Quadra 59,10tes l . 28; Quadra 60,10"" 1 9.32, Quadra 61, lotes ] a 28, Quadra
62, totes ) a 24; Quadra 6 , lotes ] a 39; Quara 64, lotes ] & 12,Quadra 65, lotes l a 25;
Quadra 66,10tes ! a 26; . adra 67, lotes l a 6; Quadra 68, lotes l a 26; Quadra 69, lotes
] a 38; Quadra 70,10tes ' a 18; Quadra 71, etc 1 a 18, Quadra 72,10tes ! 336; Quadra ;

73,10tes ! a 18, Quadra 4, lotes l a 28, . .adra 75, lotes ! a 22; Quadra 76 lotes l a 35; '

50 97961 metros quad ad «

' zm / ÁREA VERDE. 191 923 84 à

metros quadrados " < ' 993.861,67 metros quadrados. O

Escrevente Autorizado: '

Av,4/95.021.' Ribeirão Preto, 12 de Abril de 2007.
Por requerimento (Of. nº 417/07), de 29 de março de 2007, datado nesta cidade, é feita a
presente averbação na matrícula, para ficar constando que as antigas; venlida “ A” e Ruas
“45” e “43”, atuatmente denominam—se Avenida Senador Teotônio Vilellaxe RJªS Walter '

Ziliotto e João Maria Jorge Este o, respectiva/même confàrmáf c idões unicipal Í

arquivadas neste Registro de Imóv s O Escrevente utorizadoIV
fé)? ) “&

,
V W *

Av5/95021 Ribeirão Preto 12 de! Abril de 2907

(Luiz Augusto Gonçalves) Microfl e e protocolo nº 267.151.

Por requerimento (Of. nº 417/03),
1,351

29
de março de 2007, datado nesta cidade, a ,

Prefeitura Municipal de Ribeirã elo, reauereu averbação »na matrícula, para frear ª

constando & abertura de matrícula] d Ar & Inªtitucional “D” “do loteamento retro, com ,

uma área de 7.866,67 metros quadràdb Xmóvel ess que é objeto de matrícula sob nº
125.550. 0 Escrevente Autorizado) , ,(Luiz Augusto Gonçalves).
Microôlme e protocolo nº 267.151.W' W
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 50689020211128008
Estado de São Pªulo '“ºLHA Nº—
Secrelaria de Planeiamemo e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avauacao n“. 57/2021 * ' *ªªaãíêãanff

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

LAUDO DE AVALIAÇÃO 57/2021
Local: Áreª Ínstlmclonaldn Quad “: E," Lot & nim»: Jardim lº ai:-'A ”lª"

Setor: OESTE Subselor ) .12 A »

Run Jaci: «, nº fil —Jaxdi

Fone - n
'hced v CEP 140917902 1/13
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secrelana de Ptanejamemc e Desenvolvlmenm Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 57/2021 "**"

LAUDO DE vo

“_ " çÃo .N 57/2021

OBJETO AVALIAÇÃO DE LOTE

OBJETIVO CONCESSÃO DE USO

SDLICITANTE SECRETARIA IX'IUNICIPAI. DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVI ENTO URBANO

LOCALIZAÇÃO Área Insnmcional da Quacha (' — JARDIM PAIVA ““I"

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

. . . CREAuºE ,o «(A RI ) HENRI UE SILX—A"ªº " A (º O
5051393010

Arq, MARCO ANTOMO AFFONSO (FAU nº A-

Eng. Civil BENEDITO CARLOS ( IC ILINI

AVAUADO s «RE
Eu; em WAGNERANTON'IO DE ALMEIDA LREA“

5060556686

Ene. um RUAN AMORIM FERREIRA FREI ªº “' aewwwa
Eng.C1v11 VITOR ALVAREZ CREA “”

5069693822
R$ 1.410.840 69 (U. MILHAO QFATROCENTOS E DEZ MIL,! , >

àâlªªãglíêâo OITOCENTOS É Q *ARENTA REAS SESSENTA E NOVE
' ' *

CENTAVOS).
DATADA
AVALIAÇÃO m "2021

RKLIJHEÍIHJ , 'd M;“ I f(“EIªlºlílºI-QI'Z11 ml ILE"! »

2/13
ne - 39'7-0135
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto º=rmw20211128006
Estado de São Paulo FOLHAND—
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nº. 51/2021 "*Tªªmm *

K.
Figura 01 » Marianna do imóvel.

I—OBJEI'O

O eseme Laudo de A» o nº. 57/2021 & referente ao:
' 2021428006

Requerido por“ SECRETARIA-I BRINICIT'AL DE PLANEJAMENTO E
' DESENVOLV INTER—[0 URBANO

Ende ' Area Insnmcloual da Quadra C Jardim Paiva ..ly.
OESTE 0 -l?.

502861
'

95021 . 1" CRIA
:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

10.11.2021

R$ 855.103 56

R$ 85510256

2.908] Iml

Riu: Lich a. nª 50 Jardin 'Iacedv — (“EP 14091-902 3/Fone - sow-ºm 13
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ?KESªºªºN/ªªººª
Estado de são Paulo rOLHA Nn—
Secretana de Planejamento e Desenvolvimenw Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avallação nª. smcm

H - OBJETIVO
O presente Laudo está destinado a avaliação (lo terrenoxde propriedade de PREFEITURA

NfUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO para Em; de CONCESSAO DE USO.

Ill — DIAGNÓSTICO DE MERCADO

O Mercado de imóveis em Ribeirão Preto encontra—se aquecido, com a cidade em plena
expansão. A quantidade de imóvei *imilares ao avaliando no mercado é baixa, visto tratar-se de
uma area insrimcioual da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

IV » METODOLOGIA
O trabalho obedeceu às técnicas e diretrizes da ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas) - NBR 1465341 — Parte 1: Procedimentos gerais e 14.6., -2 — Avaliação de bens —

Parte 2: Imóveis urbanos.

Os dados numéricos referentes às dimensões e áreas consideradas nos cálculos e aceitas
como correias form“ obtidos de pluma; c documemos fornecida» pelo proprietário do imóvel e
cadastro da Prefeitura Mtu'iicipal de Ribenrio Preto couslames do Processo nº 2021/128006.

Fortim utilizados o Mélmlo Comparativo Direto de Dudas do Mercado e :) Tratamento
Cienlifico dos Dados au'nvés de ]nfei'éucm EsmrimcrL Objellvmldº atender as recomendações
comidas na ABNT NBR 14.653-1 e NBR 14.653-2—.

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

Nºrm ' Tipo Gasºficaçâc % davaáiel
.

reunem

Endereço Texbo Texto Endereço conpleto do inúvel s" m
Bárro Texto Texto Baineondeoirróuelseioáiza s'm
Area:—mat Numéría Qumtitau'va Arama doim'wei Mdaemmª sim
Damásio polo Numérica Quaidbaãva Variála quartitaivaináuaãvadadistmdaau po! s'm
lnformante Texto Texto Nome ou identiíleçãodo informante dm
VaJorunicâio Numérim &pendente Valorwbal domúveidivididopelaAreatotai (ml) s'm

Rm Jacira. nº 50 Jardim Westin , (“EP Mogi-9.32
Fone, 39,7 em 4/13
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto º_"ªº Mºª/123005
Estado de São Paulo “º'-HA 'Nº——
Secnatarla de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

]Laudo de Avaliação nª. 57/2021

V — ("ALCIÍLOS

(“em bm: nos principms acima c nos elementos caracterizadores dos (lados amos-trai;
relacionado:, foi investigado. com a ajuda do programa SisDEA , Modelagem de Dados. “ modeln
matemático [equação de regrecsãn) que repreeema cw valores de venda do terreno na região

A determmaçào do nmdelo matemático pressupõe a representação simplificada das
propriedades e do coxnpormmeuto do mercado, Assim, o valor unitário do terreno na região
« hacia. pode 381' Obiido pelo seguinte modªlo matemáxicu (equação de regressão). de acordo com
miudos pructdidosi

[Va'or unirarlo : 'N'/3,4153647 4399019153 ' In (Area total) 8126633302 ' Distancia 3013010 valorizame]

Valor Uunáxio do Terreno Avaliando — VUTA

Substituindo os 'm'iziveis refertmes ao imóvel avaliando para a equação demonstram
HCIIHG. o valor uuiu'niu encmnrado :: de:

[ VuTA = 485.04 RS/ mf

l'aíor Tuxa] do Tem-no A '

Por (um o valor anual Tor-al de venda de mercado do terreno avaliando & de:

VT,-X : Ar :x" VuTA
VTA = 2 OÚSÍÍ x 485.04
VTA = R$ 1.410.840.69

Quadra Resumo

AREA TOTAL DO LOTE

DISTÃNCIA DO POLO VALORIZANTE

Táibíífmz-Xklo R$ 485.04 fm?

RS I_410.840.69VALOR TOTAL

Rm! Jacir a. nª 50 Jardim Macedo - CEP 14091—902 ;,Func _ se., em * ªª
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto ºjººªsºº 2021/1250“
Estado de São Paulo 'OLHA Nº—
Secmana de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CAT!)
Laudo Ge Avaliação nª. 57/2021 "ÍªSWWf—ªínf

Vl _ CONCLUSÃO

O valor do imóvel avaliando, em 10. H 2021. localizado na Área Inslimcionai da Quadra
C. loteamento Jardim Paiva "1". setor OESTE, em Ribeirão Preto, R$ 1.410.840,69 (UM
MILHÃO. QUATROCENTOS E DEZ MIL. OITOCENTOS E QUARENTA REAIS,
SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

VH — ENCERRAMENTO

O presente lauda pusSm 13 folhas ““pl'eSSaS deum só indo. todas mbricadas & esta última
datada & assinada.

Ribeirão Preto, 10.11.3031.

(“omissão de Avaliação Técnica de Imóveis da Prefeitura Municipal de Ribeirão Prem.

Em Cívil CARLOS HENRIQUE SILVA
CRE—k nª 5061398014)

Ani. MARCO ANTONIO AFFONSO
CAU nª .422335—7

v_v C ivi] BENEDITO CARLOS LZlCILINI
CRU-k nº 5061627325

C ivil X ÁGNER ANTONIO DE ALMEIDA
GGE—6

- 507.33 ,

Eng. Civil VITOR ALVAREZ
CREA n< 5063093824

Rm Jaci! a. nª 50 *Im'dim Míacedo — CEP 14091—902

Fone . 3 ,, 153 6/13
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ga, 20211128006
FOLHA Nº

Prefeltura Mumupal de Ribeirao Preto
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nª. 57/2021 na?a?»?

ANEXOS
obn'da uma amoan'a signiflcnm'a de dadºs“.

cxcunvzzjnhn ao imóvel avaliandº.
“este natalino de ªvªliaçãº foram :eiecmmzim 46 elemento: «e
Granadinas encontram-si relaciºnadas abaixa:

AMOSTRAS pau a aplicação 4 inferência esmrxsuc
a: dados a: mm cz terrenas & mm or. ramas; na

Run .ÍaCílª. nª 50 Jardim “(HC.-Edo — CEP 140957982
Fone , 30729133 7/13
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Estado de São Paulo

Laudo de Avaliação 11“. 57/2021

Sesmaria de Planejamento e Desenvolvlmemo umano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)

Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto "Íngªºííãmílª—ºãih
,— m -

ReTatório Estatístico - Reqressão Linear

1) Modelo:

PMRP 2021/128006 - AMIGOS SOLIDÁRIOS

2) Data de referência:

quinta-feira. 21 de outubm de 2021

3) Informações Complementares:

Tom] de variáveis 3
vasiávels utilizadas no modem: 3
Total de dados: 46
Dadns milizadns no modelo: 46

4) Estatísticas:

. de determina àov
Frshºr edecort
Siglxlãuancia do modelo ('I/o')“,

5) Normalidade dos resíduos:

Resíduos suuadcs entre 4.5 s 08%- 58%

Resíduos situados entre -1,645 e + 1,645 90% 91%

Resímms situados entre 4,965 e + 1,965 95% 100%

6) Outllers do modelo de regressão:

Ouawdade de cuxl'ers: ()

% dc- cmhers: 0,00%

Rm latim. nº 50 JaMhnMuccdo , CEP 14093-961
Fºne « 39

8/13
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 73 ªtªcº—(5531128005
Estado de São Paulo rOLHA Nº
secretaria de Flanelamemo e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica deimàveis(CAT1)
Laudo de Avaliação nº. 570021 " __:SÉEWÇ'ÉUÍ—

7) Análise da variância:

Exp: .dlíil
Nàcw Exphcada
Toral

43 22299351!

8) Equação de regressão ! Função estimativa (macia1 mediana e média):

[Vam unitário : 4773311564? 4399019158 ' In (Area (otal) 4126633302 * Distancia ao paio valurizanle]

9) Testes de Hipóteses:

Aíeu Yom:

Dismucxa ao pela vmunzame )( 0,10
Valar Llliii'riiiu v 0.0]

10)Correlações Parciais:

WM _ _ ) gg

Distancia ao pelo vaiunzanle 0,63 0.25
Vainr unilário | -0 71 0.49]

Valur uniram)

Run Jacir .». nª 50 Jardim Macedo , CEP Hºm-mz 9/Fan: , 39 4133 13
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)chscíOZ'ÍHZBDDGPrefeitura Municipal de Ribeirão Preto _rOLHAr—IªEstado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação n". 57/2021

Gráfico de Aderência - Reqressâo Linear

E

unindo m

TDG ZDD 360 400 500 600 3041 SAD

emanado

G co de resíduos - Regressão Linear

Residuos Regressão
25

1.5

: '- [

., r

“.ª «55 “ao, ;

» . ,º O

«É º
:

g45 .ª»,: ,.) -o 1aº
15 ,

as « _ .

'

cm 230 asa m 350 um «ao sm São a:»: 'º; ,ou
Vetores esumados

Tabela de Fundamentação - NBR 14653-2

Run Jacira. n —Jru'dnn Macedº , CEP 14091302 10/13Fmie- #9 l'»).
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Estado de São Paulo
Secretaria de Pianejamemo e Desenvolvlmento umano
Comissão de Avaliação Técnica ds Imóveís(CA11)
Laudo de Avaliação nº. SYIZOZ'I

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto zo'z'uízsoos
FOLHA Nº
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Requisitos para fundamentação na Infeféncia eslatlstía: Conforme Tabela 5.
Adotcurse o grau de fundamentaçãº H, tendo em vista 0 Item 5.

Mudein:

Rua Jacim. nª 50 Jaydim Macedo , CEP MGM-902
Fon: - 3977-9135. 11/13
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria de Plªnejamento e Desenvolvimento urbano
Comissão de Avaliaçãº Técnica de Imóveis (CATI)
Lªudº de Avaliação n'ª. 57/2021

PMHP Zim/128000 - AMiGDs SOLIDÁRDS

Data de Referência:

mmm—ieira 21 de outubro de 2021

Informações Comgiemenmres: Direito rea) de uso - Jd Pan/a | - cad. scªzªbl

Dados gara a pro eªu de valores:

Jima [mal : 2 903,71
Disxancla ao polo vaiollzame : 5,52
Endereço : rua Proi. Renato Fintu Gonçalves, 0
Haim: = d Paiva!
iniouuanle : PMRP

Valores da Moda nara Nivel de Confiança de 80%

*Valor Unitário
Minima (6.63%) : 452.88
Médíu : 435334
Máximo (8,53%) = .)1721

*Valor Total
Mirzmo : 1.317.289,55
Médin 1 410,848A4
MáximL : 1 504 407,33

Imewaiu PíEi ,ãc
Miiªimo : “141.907,95
Máximo : 'I 979 788,53
Minimo (40,33%) _ 89,44
Máxima (40,33% : 680.64

Campu de Avbilno
m, Mininm = 41229
RL Máximo : 557.80

Tabela de Precisão - NBR 14653-2

Rm Jacira, nº 50 Jardim Macedo — CEP 14091-902
Fon: - 3977-9133. 12/13
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Estado de São Paulo *º*-HA “""

Secretaria de Flanelamemo & Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis (CATI)
Laudo de Avaliação nª. 57!2021

Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto íªª'fi
52 23003

Amplitudg (|G imewalo de con nça de 80% em
, _ . < mº *: quº» < 50%mmo da , mam/a de imdencxa mnuai " ls "

A amplitude da (men'aln de cnnfxança de 811% em mmo da estimalwa de tendência cemml & dada por:
151721" , 451ó'8hdé'iô—l : Bªiãº?

xim. este laudo se emu-Adm no Grau de Prer'hãn 111. de acordo com a NBR 14.65372.

Rm ,um. nª" sa Jardim M'xcedn , CEP HOW-902
Four 39 ' )133 13/13
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Cãmarª Municipalde Ribeirão Preto

Prefeitura Municipalde Ribeirão ”"I" | ||" ||"Eªtªdº de Sãº Pªºlº Protocolo Geral nº 70341202Gabinete dº Prefelto Datam/1212021 Horário 10 37
LEG -

Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2021.

Of. n.º 1.174/2021-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: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO A CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE [MOVEL DE SUA

PROPRIEDADE Á CASA DE APOIO AMIGOS SOLIDÁRIOS E DÁ OUTRAS

PROVIDÉNCIAS”, apresentado em 07 laudas, justificando——se a propositura pel as zçªZões

que adiante seguem
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

autorizar a concessão de um imóvel a CASA DE APOIO AMIGOS SOLlDÁRlOSi

locaiizado no Jardim Paiva.

A Casa de Apoio Amigos Solidários é uma instituição que
oferece apoio e acolhimento às pessoas que vem ao Município para tratamentos de

doenças nos hospitais da cidade, que tem um alcance de atendimento regional e até

mesmo nacional, como vários casos divulgados na imprensa.

Apesar dos atos constitutivos da entidade datarem de 2019. as

atividades desenvolvidas por ela ocorrem há muito tempo. O aumento das necessidades

impôs a regularização dos estatutos para que possam obter ajuda do Poder Público.

A Casa de Apoio Amigos Solidários e' uma entidade

titantrópicaº declarada de utilidade pública municipal pela Lei nº l4.587/2021, que acolhe

com atendimento, hospedagem e alimentação, pacientes e acompanhantes vindos de

diversos locais do Brasil, para tratamentos clinicos e cirúrgicos nos hospitais do

municipio.

Até o momento, todas as necessidades da Casa de Apoio são

supridas por pessoas benemerentes que contribuem com a instituição, mas que
ultimamente, tem sido insuficientes para atender a demanda.

Atualmente, a entidade conta com 6 casas e acolhimento de

aproximadamente 35 pessoas, com quase l.000 atendimentos mensais, gerando um custo
elevado para sua manutenção, visto que muitas dessas pessoas fazem uso da estrutur
recebem alimentação, apesar de não pernoitarem.

Essas casas são adaptadas e não acomodam com o conforto
necessário os pacientes que estão em tratamento. Além dos custos de aluguel, energia

7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

Gabinete do Prefeito

elétrica e água desses imóveis, ainda há custos com manutenção dos mesmos! visto que

são antigos, o que representa um custo mais elevado do que de uma sede construída

especificamente para esta finalidade.

Assim, a área a ser cedida será destinada à construção de uma

casa para atendimento? hospedagem e alimentação, desses pacientes e acompanhantes, que

vem de outros locais do país para tratamento nos hospitais do município.

O imóvel está localizado no Jardim Paiva, possui 2.90831

metros quadrados e foi avaliado em R$ 1.410.840,69 (um milhão quatrocentos e dez mil

oitocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos).

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.

subserevemo—nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A

'».LJ
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nn. nm;/11121 num. 11 .:Estado de Sao Paulo “ªº”

REQl'EkIWENTO D E S P A C H ()

Xrim, du urgenm mmm ao mjm de m
L'omplcmcnmrnº 89'2I du uulunu do Execulilo Munimpal
que amºr|/a & prelcvlura municipal de Rubcirân Vrum u
conceder dlrelln real de usº de immcl de sua pmpnmm .:

(m de Apolo Amigos Solidmos «am < dá muras
providêncnas.

“"“ 008699

SENHUR Pk DENT

<) regímemn interno da cam—mMumcmal de Rybei n Prem outorga da vereddm
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, Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sao Paulo

Juslil'lca-se: (: pedido de urgência especm e u ['enômcno rcgimcnla] que autom/a
unmeipaçãu de deliberação da propositura pam seSsãu sequsnle àquela na qual for votado

n requrrímcnlu de pedldu de urgência L' º que mm 0 Anigu 147 e seu; wº dn Regimento:

An 147 VA Urgérruu Www/u 1! nnnlwn reglmmmlque uumum u
unha um; tio da dri/lwmo mim' propnxlcãa "ml.-um uprumç'ãt) pelo
lªh/Harm dg mqwnmmlu WU m! na cm./"muda! A1» qm WWW 0
m ml 1"!!qu & Jªda umª) 113 d., ,mªwnlt' Rum/wmv
_.x r , n rcquznmn'nm que 301er urgunuumpm'm/ [mm dclw'nmtudu
,»(Wmmo, w.] tv)/mia nu mmm" mudo (It' wu apvewmuçãu. Ulm/1)

quu um: uprm'udu, u pronuncio d.» W m.“, » mmm pydulu m-
mgúncm Wma! seni calm mlu [mm (Iehilw'uçáu nu sem?" :mirminu
mhquªnlu. um/muuimg n,» pro/eim qua mm,, ,mm Www
mtwupuçãu ml mm. (. wlurml lahªrvíemio € Humm ”mmm
THEM/mm ;. u'muwmçãn (lo himuma/lwmpúhm (. lr)ur1r<'l[ml (lwWan
del/hmmm na mmmu mmo du Uprm'ugãn a” pmi/dn mr urgúm'ru
Www/.

x urgência especial sera concedida pms. dupusiçàc qui“ nntccupu A dehhem o

para ªm;-o seguinte. <c & pmpomum exigir apreciaçãu ulgenle, o ; 2" do anigo m.
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A -sim. porque se um de praposuusa que merece Aprccmçãu urgente. faz-se o

requerimentº.

Fxphc se,

:> pmjem lem por nbjelim auwim o Municípiº mncader ducim real de um de

mau de sua prºpriedade a um de Apºio Amigos Solidárias (CAAS),

A Cm da upmn com recepção. Auvlhimmlo. doação de manllmtnlns e mupas &

lamhém acompªnhmncnm do paciente e seu ncmnpunhdmeque »cm para uammmlojumu

&

an Hospital das (“Ihucus de Rxbcxm'o Prem,
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Fauio

COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E REDAÇAO.

REDAÇÃO FINAL

PARECER Nº
REF: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35/2021.

AUTORIA: COMISSÃO PERMANENTE DE TRANSPARÉNCIA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

ALTERA ARTIGOS DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA

(PARTICIPAÇÃO REMOTA EM AUDIENCIAS PÚBLICAS).

Art. 1". Altera o artigo 245 do Regimento Interno que passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 245 — As Audiências Públicas constituem-se em instrumentos de

interlocução dos órgãos da Câmara Municipal com a população, podendo

ocorrer na sede do Legislativo Municipal ou em outro local do Município com

acessibilidade, convocadas com 05 (cinco) dias úteis de antecedência; sendo

Obrigatória a publicação no D.C.M. e no sitio eletrônico da Câmara e

divulgada pela TV Câmara.

ªlº. As Audiências Públicas de caráter obrigatório deverão ser realizadas após

às 18:30 horas, em dias úteis.

QP)”. Além de ocorrerem em local iisico, todos as audiências públicas

disponibilizarão meios Virtuais de participação de membros da sociedade

civil, cuja manifestação será controlada pelo vereador que & estiver

presidindo.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ê3º. Os membros da sociedade civil que queiram participar de audiência

pública por meio Virtual formalizarão sua inscrição com ate' 3 (três) horas de

antecedência da mesma, através, preferencialmente, do protocolo-geral da

Câmara, identificando a pessoa ou organização que representam, bem como

endereço de e-mail ou telefone celular em que serão enviadas as informações

sobre data, horário e o link para acesso na audiência, não sendo permitida a

participação de pessoa ou entidade divergente do pedido protocolado.

ê4.º A plataforma virtual utilizada para a participação remota da sociedade

civil deverá permitir que pelo menos 100 pessoas acessem simultaneamente a

audiência, sendo esse mínimo a lotação máxima. de cada reunião virtual.

ªiº Os membros da sociedade civil participantes da audiência pública terão

assegurados o direito a manifestação de ao menos 3 (três) minutos, cujo

pedido deverá ser direcionado ao vereador que presidir a mesma, podendo se

expressar de forma oral ou escrita.

Qdº Excepcionalmente, o vereador que presidir a audiência pública poderá

indeferir o pedido de manifestação previsto no parágrafo anterior, mediante

justificativa expressa.

57? As audiências públicas que, em casos excepcionais ou por motivo de força

maion não puderem ser realizadas em local tisico serão feitas nos meios

virtuais, nos termos dos parágrafos anteriores.

58? Apurados casos excepcionais ou força maior a que se refere o â7º, a

Câmara Municipal disponibilizará, antes da data da audiência pública,

justificativa para que não se realize a audiência em local físico.
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
atadº de Sãº Pauío

Art. 2". Essa resoluçãoãentra em Vigor na data de sua publicação.

Ribeirãà Preto, 2 de dezembro de 2021.
&

%

“ . C ANTUNES
Prexidente

MAU ç"// ª”
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Címara
Municipal de Ribeirão Preto

|Protocolo
Geral nº 4370/20

Data: 14109f2021 Horário: 10:10
LEG -

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI

PROJETO DE LEI D_.._E__S P A C H O

NO

EMENTA: INSTITUI A SEMANA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EM
RIBEIRÃO PRETO

Senhor Presidente

Artigo lº —- Fica instituída a Semana Municipal de Educação,, que deverá ser comemorado

anualmente, no mês de outubro.

Artigo 2º — A semana que trata esta lei passa a integrar o calendário oficial do Município:

Artigo 3º --— A Semana Municipal de Educação tem como objetivos:

I « Conscientizar e sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre a importância do

orocesso educacional formal e informal, com Vistas a garantir a qualidade da educação

integral, gratuita, universal e laica;

II —— Divulgar as ações da educação e de educadores exercidas no âmbito municipal;

III — Prestar o reconhecimento devido às pessoas que exercem a função de educador no

município de Ribeirão Preto no sistema de ensino, bem como através de educação popular

para jovens e adultos.
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Artigo 4º — Para fms desta Lei, o Executivo Municipal está autorizado a celebrar convênios

com entidades públicas e/ou privadas nos limites da legislação vigente.

Artigo Sº — Cabe ao Poder Executivo, através de reguhmentação, definir e editar normas

complementares necessárias à execução da presente Lei.

Artigo 6º — As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações do

orçamento para o próximo exercício financeiro.

Artigo 7º —- Esta Lei entra em vigor na data de sua pubiicaçâo, revogando as disposições em

contrário.

ª We “gf eªi/Me»? ,E?

Vereªdora Judetí zmí/
Co—vereadores (Í—ªôíetivo Popular Judeti Zilli
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' Câmara Munícímal de Ribeirão iPrz

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente e Excelentíssimos Senhores Vereadores, vimos

apresentar o presente Projeto de Lei, o qual tem como objetivo instituir a Semana Municipal

de Educação no municipio de Ribeirão Preto, como forma de conscientizar e sensibilizar os

diversos segmentos da sociedade sobre a importância do processo educacionai e o

reconhecimento aos esforços do profissionai que dedica seu tempo a educar nossas crianças,

o futuro de nosso pais. Primeiramente? cabe destacar o entendimento de que a educação e

processo e prática social, constituídos e constituintes das relações sociais mais amplas. Essa

concepção de educação, além de ampliar espaços, sinaliza a importância de que ela se dê de

forma contínua ao longo da vida.

Considerando a educação como processo de transformação, a de se registrar, o grande

mediador deste processo, o “educador”, que transforma a informação em conhecimento e o

conhecimento em experiência; e reconhecer o importante papei que este profissional

desempenha em nossa sociedade. Neste contexto, elegendo a educação como prioridade nas

políticas públicas do nosso município e reconhecendo o trabalho do educador, fazer:

necessário a instituição da semana municipal de Educação para que neste período, aconteçam

amplos debates, como por exemplo: - O processo educacional como inclusão social; — O

respeito à diversidade; — Gestão democrática da educação; - Formação e valorização dos

protissionais da educação; - Divulgação dos projetos e programas realizados pela Secretaria

Municipal de Educação. Por esta razão é imprescindível que se vaiorize a educação do

municipio de Ribeirão Preto e porconsequência seu educador

&

Vereadora Judéti Zilli
* Co—vereadoríes Coletivo Popular Iudeti Zilli
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IIIIIII IIIIIIIIIIIII
%“

Zªzá ”Í

PIOÍOGDIO Geral nº 7005/2021Câmara Munªaípal deF

PROJETQÚELE? QESPÃCâ-LQ

ÉMÉNÉÁ;

DECLARA GGMO PATRãMÓNÉD MÁTERÉAL E

EMATERâAL QO MUNICÉPEQ DE RãEÉÍRÃO PRETQ Q

PATRIMÓNÍO HQSTÓRZCO E CULTURAL DE GRÍGEW

ÉNDÍGENAS AFRICANA E AFRG-BRASÉâÉíF—M

”5.39??th $$$/:º lj

ââNª—ÉQR PRESEDÉNTE,

Agamãentamcxs à consideraçãº da Casa a seguinte:

Art. 1ª. Fica êêcêaraâg rm âmêêm fêz; * cªçãc; de Rãbêãfãfj ªmªm & gatfimõnâa íaªsíófêca

mâtwal, mai as" êaàezf ããamaíaí de m íge ; aérãcanêw aãrfríªmxçeam

CííÉÍUfíàí mama; 6—3 ºmgíwza ais;ªmt, Zª. .ª« gêíêíâêfªlâçãíà da %írãmêr o &

êrzdãgêªa. africaúâ & aff;Mªia”sªí?ªsa %: Jf: ís xíc: mªjªwªªâíçm da:—; 152333353“:ista Fºªm?“ ,

Mªmas Cãííííiííãuaíimaâô & EêªffaCÚfªãªiíítâjí-ííãí4aàsGmªêôfme àíêâpcísm fªz;-«H m & mas“; «iv
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ár?“ 3ª. Símââííêfãâê gaãrâmônâô 'nâfsàá 'ãgam magma
&'frêcana & afmwbrasââeêra íoâa mam ,. predªçãº sa; aiwa quª %%%&: reêªarêmia cºm &

íàanâãéacâe. & açâa, G mexia: «às; vâcêa m mêfãâ cies gºnzaga qua pessaêeam esssa ºrigem, nas
(433%; % imªgem;

% ' ªmais, €€€ temprª—333% & çzsêeàmçãca;

%% » madca dª? miar, fazar & vêxsêr;

Há “ Qãaêiâacêe;

N _ reíígiesidades e rituais, iªdígenas & de matrãzvafricana;

“ªê »» cªras, gâgemal dominaram. managmwmas êããfêcações & (jamais &&?âçúê daaâêaafíeâ &?

manêfaêsâacàeg 3515531335 & cwíãwaês;

Vê — cªmpªnhas wªsanss & gªnas ãaâemâswa de Têmíã'EÉSCêRCÉaS hfsâóª'ãcas (fes amªva àguiàemmg,

ãarféâórãúa ànâêgmas & ($$$ anãêgm Mªgma; mªs» mêàos afw-braaêíâíma

Art, ªº, São exemplºs de gsmnmânâc &“"câfa'ríÓE'ÉxCLÚ & mãmraã; am mãgêm mam—3:33, afrãcafza &

afmwbrâsaaãfa:

% - A suãtwa pepuiar vincªêaêaa às Fªiias (ie Reis e Caçadª;

31 _ As expressões e manifestações que anvaãvem o carªavaí, & samba, GS bªixos & escoâas

de samâsa;

m — A capoeira;

EV — Os grupos, cºletivas que se manifestam em traáêçôes come as afexés;

”vº - Os cºietivos que se manifestam & pamr das tíadições & êxpíessões às Hip HC;),

csmpreesáeadº & dança; màsica e gr&ffêââ:

% , Os grupos, coéetívos & magâfssíações em mmº do Maracam;
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&Avªí, 5“. Úêfimªâê mmc) paisêmêâãa ma &, gªara %%%& 533533 335, as %nsímmemas, m,";íems,»»

asíefªaícçs, ãugares, mommenâàa, (Jªfar; %xrjmsmgêm agua agâãa asaacíacâas & mzmâmçãe

hésàêrãâa aªa mpuãgçãs indígena e m*gra mmaáfãâ pmiana.

am:, ªº, %%%&—sea mma g),-33233353"; 'seréaã, para sªí-aims desta Lei as; gz'afí'mâ,

r&çfesenâaçõêa GXQYGSS-êôbâ Cmãhêti mar as iàanâcas manííaxaâaçõeas 33 tfaâàaàêass QUE“ esª,ãe
asascêaáas à sczãªatmçâeh1353535353 && pf,») :» mdígena 33 migra ?êbâifàº—prfaiaaa.

?arágraâw (mim & 333%“me imamrâ35 53333 efeãâaâ gemªs e imãmçãws nmmaãvas às
affiênameme àuríciim mmsâsãgaâ, & & Mama:: dê mnhecãmemw "àraãxsmãíââas de geraçâõ anºs

geraçãº & mmmnwmenm racrêafêgs ;wãas Cúmumdscígs & g;;mms gm funçãí) de 539,33

amâãante ãe sua Evâefaçãg mm a mais,wazaeáe sua hâsfzàfêa, geramfa um sêãªsàâmefem (ée

âáeatâôaáa & maiiwêãaéa, contrãízsaâmç) «::sm, 33.338 & pmmaçâe 33 %%%&; 53.; ãsãàf53 »3 mªma
imíigêna aimbragª eira & dãv&rsâdaáe m mªmã <: Epis

sm,“. ?º, 8533 3359353335 ãesaâa 233% 9333 a : sewdçâe em aârêmõfªêm êãâstófâm & miami, 33333335533
. ,

& %matªar'faí, cie mªgmª, ãcáígma afaâcameraãG-ãzasiêgãfa 339 Mum:cêgãf; ãe ??ªfegãs;

% « r&cmãªmr & vaãºrêzar & diwsrsêciaêe cuêâwai, fig-mica & ragiºnaã hrasãiêãfai

ii » pmmmw (; dâraità ufzêvarsaã à mwªórêa, gemªs Vêâada & câaçãí) íâíêª sªsaquâsêãaa (43333

aminas"; mu prgfêfam gramas éãnicea, farma au feªâgãçsaag

!ââ » &sâêmaªã ar <> pmsamêzti; crãiEm & wi vcs am tama $$$ vaêaras âãrraàmíêcaa

&! ariâWa ,Pâíâªgmf 3553933333 de geaàzãã Wªtarª;

ªv âeâcwâraãiz a? & impíementaçãa 5533 g;;zâís' “ticas pishíêczas da cummm;

ªd! , cansaâêâaf grscesses && mamãs; e 3,3 cipação (fa sacêaâade na f(mmiaçãa das

pgiãâícaa animais;;

“ª,—ªê! » racgnmcef 05 533983333, ceahaczãw epxpreasêeas iradªs kana?» & as dãmãms iki seus

âeàeamfes;
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%% « reúanêerm: as dífâmn'âes gammm, <%=. &: 353 %%%&s garrêspoªfêêªàêa mms ;:aírãmànáâ &

ser gr&aªewadc) %; dãíwzdiàa

%)ª; » 533: v% %%%íâaâe aaa :::esífs'ezç ít- » QWE? 363383 53512? (%%%& CBS MG.“ ãâSSÉm wu
canhecãmems &ãâanâaf cºm 333351535: & º" :» qua swat saâezas & 3535339635: *%wmçam.

ªrt, 8”, & pragªrvaçãa 5%53 pâífi!::€3%“3%€: : *aã & ímaªlefêâí Qatrimànêa %%%&:339 º 053Mita: :
%%%aâerêaâ & émaàerãai, de c::ªãgem %%?Cíâgêêê'éái a::ºrêâema &: &erbfâíêãâêiãa da %%spaéíaçâf; nega &

:::ifs'gena nº manicígía && Riãaeãfãs íªm-335% %%%&? Kar—seua gms“ maia) da:

! -- mmbameâw 556 hana móveis & %màwêfa

%% » %avanâamenís %!Wªnâárêc: 533.3133535: fagàâãm EGÇGÍhímênÉÚÉ %%%& %% GCâSÚ reasâauraçâa das

Sbras, das:

mmmmemúa 45:33 aêsjeàfm & cie; 53555535; mªra: 535- vaiaf %%%sâéríca aríãstêm em:cªsª;
Ei? — amam rêcugeraçâa & pmãzªªãc 5:53 (* %%mwms;

%%f cansewaçãa sàrêas: eçmhefwasrwzªº 535% %%%âeresse Fªis cn:: cêffaníííêca %% caãâumí:

V — crâaçãc: de mecaniamfas que bªrman % “: «%: %%%&, íâêstmâçãg & cêescamctwâzaçãa cie abraa
de arte e cia-': 05953533 hans 53% vah)! %%%sàckrâ %% arâíezâãca:

X;“: « 353515 (mms formas às %%%&-33:31:an %% garegªwaçâg juêgadaâ mªvemanâaa e; %%%&casªàsws

peâes órgãas ênsíâêacãmalmefam r&apemãwêâ.

w»;5 %e Paz: 333% mªs 5333533353 %%gsªsê a:: Ça amar: zada 33%%%%mççãs 535% %%zzâgsâro 535% ªsma
móvaãs & êmáwis 533%: %ntamssa higâàrãm , wmª, %% sar %%Tgpêanàada pasa ('):"gàw wmpeãwães
$a aán'tãnãsíraçâa, cºm (% :::?)áeíãm (35% êfjegeftââêiçar 535 hans 335337: assa; cafaesâerãsíãcas gm mamã

(ée pgràâwâarâs, gram evenãuaâ %%%mbaamafzãâ paiª %%%&: %%%&).

é; Za É comàjeraás àswmenãr; 35%533 fixam 535% %sxpraagãg 5335::'%ta: swim. cerâêáães, %iWGLª:

mmgrafâas. magma CÍSESEBHÉOS & assa5:%e%íª%a%%as.

Anª.; ªº. & %%%esamaçãª dc; patfâmàma 5:53:350 & s:;íàwaà %%:aâârêaê & ímaââr'êaã. 53%: cfãgam

%%%díggna &?ràcana & Effa-%raaãâézím, 131: 13:53:2353333553$$$! âibeêfãg %%%& raiª%%%&:Mara“: & ãeafs—ará am
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mnsiâaraçàa, âaramg & sua ªmeaçª . Wraieffade çuâíwaâ existãªêta efa âmhâm aacâmaê &

ragãefsaâ. & aãgaãêfá ass segmãmas ps

% — reªpeêào aos, d£raitz>â &Lzmamst

& — cªíam à mamária & às; àradãçêea;

ââê » demaázraíêzaçâa cias ãnsââmêgã cªía ;ãz) 633 %%%&—39, cuíãumãs;

iki“ » pânicêçaçàe & &mârsêe &acãaã na Liars Lai gás ea acwmanhamenm (35333 pgêââsçw wâhzraêgz

V — reçmduçãô & Congewaçãa de sabe, apaaãaras;

Art, ”Elizª, () Maníçípão pcâerá adºtar coma principia—s de mamtençâo da pairámâma hãsíízriw ?:

wãâuràê, matam? & êmaâeriaêã (if: miga? ' . , afãâcana & affmàraaãíem:

! — Fomento à participação de mi)—vêmêntss cutãuraês âag popuêgções magra & indígena &&

gesªsãs do paârimônie hísàérêcº & cuâturai da municípêeg

XE « Recenhecimeate ria caãtwa afrªàzerasãâeâra & indígena cºmo patrimônia cuãtwai de:

municígâg de Ribeirãº Preto, digna de p—mteçâa especial;

IH » Esâimaãar & paâicipaçãa da socígàaáe cêvâi && gesâãe suââuraã da ciáaêe Cilmi? gaste iii)

exarªdo && cidadania e êxçerâêncía demecráâiea;

iv " Orãenâar, cºm espada? prºteção, çesquísas Sªbá/E o paãzimônãú hãstóràcsvcuââufaê &

arqaeeêógâco afrc—brasiieãm & indígena, vaiorizanée & atividade sakura de manhã;-%s e &

imªtura poçaiar.

Art. nª. ?afa es efeitos âesâa Lew Pªcta; Exewtãvo oªsemará as seguirates éãretrizes:

! »— realiza; cºnsultas púbiícaª às entidaáas da sociedaêe eâví! nie (iefega (iss êàreãtos da
papaia—çãº negra para execuçãc de prnjeâos na área) observada as mamas & ãâretrizes de

prºteçãº e preservaçãº ãº paâfâmêªâa maàefêal e imateriaã;

li » orientar projetºs pcs? meio de anáêãses tâmªras de especiaíâstas na prcãeçãc de patrimônio
hãstórêce e arqueeâógêco decorrentes da diáspcía africana em ;azâa fio tráficº tãansatâmêco
de pessoas escravizadas;
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!?! » orãemar & fsmentar ações vsãâaíias & sua conservação e ªºs %mávesís de vaiar

hiStórâcsycuhurai existentes no municíyâe, intagranâems paâfimsniaãmeme em cimuãte— cuiturai

púâsâêcgg

!V » arespeitar as manííesãaçôes mãturais aim—brasiãeiras em mdas as ccªseççêes; de pregems;

V —— assegufar especãaê espaço de afetação & preservaçãº ;)afa os ebgetos gagraáos &

patrãmõnãos imateriais rias religiêes ãe maâãâz africana & afmbrasâteira;

ªm;. 32% G ramªs—cimento das wirâmãú hãsâúrêce & Cuêíàíãai, rraaàerêaâ & ??!“êfôâí-Eâ'âaª, fia cagrâgem

Efacãígzana afgêcana & afrúmbrasããeâra, pagará se: realizado aâravés de sracedímentc
administrªtive ãe mapeamento, recanhecémentc & gresewaçãs de &Spêçê3, monumemos e
5913355 refesentes à memárãa, ideníiâaâa & à ªrmação cia comunãâade magra & mâígena.

Art— *êâº, (às ãens móveis & %méxfeis ãe Qrâgem indígena, africaãa & affa—âsasãêeãra sêrâs
tomàadas ªa farma prevêsia 553 Eegãsãaçàª.

Ari Nº. Qualquer cidadão é partª êegíâêma para garemcar as óz'gães púhiécss cºm &

finaàidade de presente?, àombar eu regâatras <?; paãrãmônía àisãórâca & cuiãwaã && ªzigem
%ndãgeªa, afãicana & afrº—brasíleãra.

Afi. iãº» O ?oder Público deêfá reaiãzar pmgfamas de resgate, preservaçãº e difusão da
memória arãísâêsa & cuimraà dos gmpas awe comgêem as paâfimônic hisâórêm & cuãmraí de

ºrigem indígeâaj africana & afro—bmsêleãfai especiaimenâs aqueães que tenham sitio víââmas de

discrimânação e marginalizaçãe, mmc; maradmes de zºnas rurais e áreas mªsa—mas perãíéficas

eu degradadas,

Art“ Hãº. O Poder Púbiicm pºderá mapear e resàaurar () acervº iiterârâo da cultura

affG—àrasiieifa & mêígeaâf vaâerãzamâa mm:: 5333 expressões escritas quantº sua àradiçâo ora!

ªos idismas & dialêtos de origem afsicana mm e na !íngxâa pemguesa.

Art. ??º, & Poâer ?!;bãico ãâºãaãà os meêas necessáriªs à preservaçãº e femenàe da díãusãa

de ãíngaas & diaãeâcas fegãenaãs e ãe grupos émâcss & secioecenõmêms difarencàadas,

vaêczizandc as diversas formaa & sísâemas (fe ªmam—caçãº !inguístêsah
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Art 38“. O Executivo Municipaã ?âca a;;mrizadcs & pmmmfer canvênics & cºntratºs Cºm
insââtaições (ãe estuda 8 3331115533 nasêgsàais emu egâraêgeãras, pªra efeâivar as mex/356333

desta Lei.

Art, '39“, & ?aâer EXECUÉÉVG regulamentazá & preseªâe !eê no mie cºuber & fê? ªsceasàfâa &

sua eãetiva apiicaçãa.

Art.. Zºª. As desgesag sem & execasçãz) desta Leê Cºffea/às à mania das datações
Qfçamentárías específicas para manutençãº, supíememadas, se Recessária,

Art. 21”. ásia Lei entra em vigor na sêaâa de 333 ;)Lêbiicaçãa.

Saia de 38336333 62 às dezemâm de 2621.

,

MÁNôA'E'O COLE'É'EVD
RAMON TCDAS AS VOZEâ
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ª_QãÉEiCATNA

O prêsente projeto de iai tem s:) escapa: (amanhecer, preteger & edaãcar tada &

sesãedade nº qua dêz respeito &? gatrimôaie materâaã & Emâãefâaâ 'CÍG municípiº de
Ribaêãâa Prete íende em vísâa qua & brasª é iana indígana & censãrãgícía com e

esferçº, () sangue %ng africana & afra—brasiãeím, mas més si), é também &

cºnstruçãs cie tada & sabedsria da am pave, sea cmhecâmenta de arquêtetwa,

engereharia, agrícaãâara, educaçãº,, écoaamia, poãíàica & czzãtura.

“Fadas as reíações cie sacêabilêâadeª as ÇGUSÉFÚÇÉSS maàeg'ãaês e %maàêfãaãs de tºdos (35

povºs precisam ser preservadas & cºnhacâdas.

Ribeirâú Preto, antes da Emasãe psítugaãesa também foi terra indígêªa, & cenhecícía

”farra (ia café e mie ée algm? foi âaicâaêmente farmacia par mªss preâas escravizaâas,

per êsse; propúmôs aqui uma héstóâa cantasfa &: cenirapeíº, mãe somo farma de

apagamentº âa histórêa hegemônica aumpeâa que aâé (: momeme se perpeàua na

cidade; uma histésêa universaíg mas que asia seja camada E recenhecida par qaem
guntameãªate com mães os (333:st mms que censâituem & sasíeâade ãâbeirãwçretaâa,

seia devidamente fasenhêcêda e gresãâgâada & pfesefvada.

Das festas retãgiosas, da cgªstruçâg de espaçºs de mªma & cultumês, os aegms
nesta sidadê Éem hãstóría áesde & sua fgrmaêãzaçãa, da pfãmeíra Sãpeíag as éistriie &

aié & recenhecímentc; $a cidade, & %negával & facenhecêmênm ãe Que mâas negras &

seus carpas são de sâgnificativa ãmçeáâmía para mãos& e aãg semente as efementas
cuêtuaºaês em dataa pontaaís, gás % ease () previsão que o mevãmento 539ng tem para

que as brasêleãms se entendam cama uma naçãº de fatº, & emancâpaçãe de quaãquef

pcm—“<> passa ;;eíe recmheaimenta de Sua hisíóriâf (ie (ande Memes, amada—:= (9323sz e

onde pºdemºs chegar, Mªtos?

Saíãenâamos que & presemê prapºsitara esàá em confc—rmídade cam 3 & ªri.
38, incisos ? e %! cia Cansiêtuãçâa ?eãêfah que prevê:

“Art. 36 » Compeãe aas Mwácípies:

; — iegisãar sobre assunãós de fnferssse faça!;
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if - supíemeníar & fegs'siaçâo federa! e & esâaduaí nº gms marina;
(N.)”

Na mesma sentidº dispõé o afaga & atãnea “a“, ãncíso !, cia Lai Orgânêca ciº
Munícêçíe:

“fm, 83. - Cabe à Câmara Municípaá cºm a sanção ab lªg/efeito, na?)
exfgiâa esta para a) &specáfísada na feira “b“ cãesre arma), dispor soªm
as mazªérias de campêãêmía dc; Muníeípis &, denâre 0531733 aífíàaiçées,
especiaimeâte:

a; » COMPETÉNCM GENÉRICÁ

! - íegísíar sobre assuntos dª interesse 1363! inclusive
suºlemenfanda & íggjgíação federai e estaduaf, nº que cºuber;
(“Jªk/gn.)

O pmjeãe íambém gatinha-3% as dispestc: na afªga) 4ª, ãncêses XXM (me dispõe:

“Aff. 4ª, »— AG mwícãpíw de Rfâeirâe Prete sompeta atendidas as
principles da façam/ads, !mpessgaíádade, mare/idade?
pablicãdade & desenveívfmenm humana: proxfêr & tudo quanfô
respeita ao seu gaecwíaf inãeresse & as; bem—estar de sua
popuâaçâ—s, mirª (3533883 as seguintes aíríbuiçêefs:
(...;

XXIV » pramôvef & prºfecãa de; patrimôniº hísfárícamufmra!
Maraã, ebsezvada & fegisfaçâa & & açâa físcaãzaaªara feãeraã &

estaiiuaí;”(g.s3.)

Nesíe serviam; requeremes a carasícêa'ação e açmvaçâº desâa (3333 de Lais 9833 que
& garagem seja apíevaãe & siga pªa & exewtiva para a sua ragaíãamênââçãg.

Sala de 5635683, (32de dezembrº de 282?»

MANDÃATÓ CÚLETWO
amam “roms A8 VOZES

Já“;
9305.
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a Municipalde Ribeirão PretoaProtocolo Geralnº
Data: ooiaizoas

Morada: 831

(DESPACHO

ENENO (DECLARA COMO PATRIMÔNIO MATERIAL E

[IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO O
|

| PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ORIGEM|
| INDÍGENA, AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA |

| PLONt312s GTVe

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

etrimônio material e imaterial do município de Ribeirão Preto, o

al de Origem Indigena, Africana e Afro-Brasileira.

ônio Histórico e Cultural de Origem Indigena,

cipio de Ribeirão Preto, dar-s nforme disposto nesta
constitucionais e infraconstitucionais vigentes.

se Patrimônio Histórico e Cultural de Origem Indígena, Africana e

da manifestação, produção ouobra que teo-Brasileira, ferência com a identida
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| formesde expressão « celebração;

ti - modos decriar, fazere viver;

ade:

Iv - religiosidades e rituais, indígenas e de matriz-africana;

documentos, monumentos, edificações e demais espaços destinados às
nanifestações artísticase culturais;

urbanose sítios detentores de rei iniscências históricas dos antigos quilombos
s de cultos afro-brasileiros.

Art. 4º, São exemplos de Patrimônio His! ico e Cultural de Origem Indigena, Africana e

Afro-Brasileira:

[= A cultura popular vinculadas és Folias de Reis e Congado;

pressões e manifestações que envolvem c carnaval, o samba,os bioeos s escolas

a 6 o chorinho;

it - A capoeira!

iv = Os grupos, coletivos que se manifestam em tradições comoos afoxés;

< - Os coletivos que se manifestam a partir das tradições & expressões do Hip Hop,

eompreendendo a dança, música, graffit e batalhas de rimas;

Vi - Os grupos, coletivase manifestações em torno do Maracatu;

. Define-se como patrimônio material, para efeitos desta j, OS instrumentos, objetos

s, lugares, monumentos, obras, homenagens que estão associadas à constr

stórica da população indígena, africanaeafro-brasileira.
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Art. 6º Define-se como patrimônio imaterial, para efeitos desta Lei, as práticos,

representações, expressões, conhecimentos, lécnicas, manifestaçõesetradições que estão
associadas à construção histórica da população indigena, africanae afro-brasileira.

Parágrafo único. O patrimônio Imaterial, para efeitos gerais e instruções normativas co

or fenamento jurícico municipal, é o acervo de conhecimentos transmitidos de geração em

geração é constantemente recriados peles comunidades e grupos em função de seu
ambiente, de sua interação, com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de
identidade e continuidade, contribuindo, assim, para a promaçãoerespeito a história e cultura

indigena, afro-brasileira e diversidade no município.

Art. 7º, São objetivos desta lei para e preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de

Origem Indigena, Africana e Afro-Brasileira, no Municipio de Ribeirão

!- reconhecer e velorizar & diversidade cultural, étnica e regional brasileira;

1 promover o direito universal à memória, sendo vedada a criação de requisitos que
ext 1 ou privilegiam grupos étnicos, raciais ou religiosos;

= esti ular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;

Iv - articulare integrar sistemas de gestão cultural;

V- descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;

VI - consolidar processosde consulta e perticipação da sociedadena formulação das

políticas culturais;

“Al - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e osdireitos de ssus
detentores;

vlll - reconhecer as diferantes gastronomiase as festas correspondentes como patrimônio a

er preservado e difundido,
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IX - dar visibilidade sos mestres de notório saber e promover ações para que os mesmos

passem seu conhecimento adiante, com vistas a impedir que seus saberes e lradições

persçam,

Art. Bº, & preservação do Patrimônio Histórico e Cultural ce Origem Indigena, Africana e
As Brasileira no município ds Ribeirão Preto, poderá ser realizada por meio de:

|
- tombamento de bens móveis e imóveis;

1 - levantamento, inventário, catálogo, registro, recolhimento e, se for o caso, restauração des
obres, dos monumentos, dos objetos e de outros bensde velor histórico, artístico e cultural;

1 - reparo, recuperação e proteção de documentos;

[y- conservaçãodasáreas reconhecidamente de interesse histórico, científico e cultural

V - criação de mecanismosque impeçam « evasão, destruição e descaracterização de obras
de arte e de outros bens de valor histórico e artístico;

VI - por outras formas de acautelamentoe preservação julgadas convenientes e necessárias

os instilucionalmente responsáveis.

8 4º. Para efeito do disposto neste artigo, fica autorizada a instituição do cadastro de bens
móveis e imóveis de interesse histórico e cultural, a ser implantado pelos órgãos competentes
da administração . com o abjetivo de identificar os bens com essas caracteristicas em mãos

de particulares, para eventual tombamento pelo Poder Público.

5 2º. É considerado documento toda forme de expressão escrita: cartas, certidões, livros
ioiografias, mapas, desenhos e assemelhados.

fit. 9º, A preservação co Patrimônio Histórico e Cultura! ge Origem Indígena, Africana e
Afro-Brasileira, no Município ds Ribeirão Preto respeitará a levará em consideração, duran!

a sua execução, & diversidade culturel existente em êmbito nacionale regional, e atenderá

aos seguintes princípios

|- respeito aos direitos humanos;
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Art. 10º, O Município poderá adotar como princípios de manutenção do Patrimônio Histórico

de Origem Indigena, AfricanaeAfro-Brasileira:

! - Fomento à participação de movimentos culturais das populações negra e indigena ne

gestão do patrimônio histórico e cultural do município;

1 - Reconhecimento ca cultura afro-brasileira e indigena como petrimônio cultural do

município de Ribeirão to, dignode proteção especial:

ular a participação da sociedade civil na gestão cultural da cidade como parte do

exercicio da cidadania e experiência democrática;

IV - Orientar, com especial proteção, pesquisas sobre o patrimônio histórico-cultural =

arqueológico afre-brasileiro e indígena, valorizando a atividade cultural, educaciona

econômica e política do município e a cultura popular.

Aut, 11º, Para os efeitos desia Leio Poder Executivo observará es seguintes diretrizes:

zar consultas públicas às eniidedes de sociedade civil de defesa dos direitos de

população negra para execução de projetos na área, observada as normas e diretrizes ce

proteção e preservação do patrimônio material e imateria!:

1! - orientar projetos por meio de análises técnicas de especialistas na proteção de patrimônio

histórico e arqueológico decorrentes da diáspora africana em razão do tráfico transatiêntico

ds pessoas escravizadas:

Hi — orientar e fomentar ações voltadas é sus conservação e dos imóveis ce v:

istórico-cultural exi tentesno município, integrando-os patrimonialmente em circuito cuiturei

público;
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Iv - respeitar as manifestações culturais afro-brasileiras em todas as concepçõesde projetos

V — assegurar especial espaço de proteção e preservação para os objetos sagrados e

patrimônios imateriais das religiões de matriz africanaeaírobrasileira;

Art. 12º, O reconhecimento do Patrimônio Histórico e Cultural de Origem Indigena, Africana

Afro-B a, no municípiodeRibeirão Breto, poderá ser realizado atravésde procedimento

administrativo de mapeamento, reconhecimento e preservação de espaços, monumentos e

locais referentes à memória, identidade e à formação da comunidade negra e indígena.

Art, 43º, O PoderPúblico poderá realizar programas de resgate, preservação e difusão da
memória artística e cultural dos grupos que compõem o Patrimônio Histórico e Cultural

Origem Indigena, Africanae Afro-Brasileira, especialmente aqueles que tenham sido vítimas

de discriminação e marginalização, como moradores de zonas rurais e áreas urbanas
periféricas ou degradadas.

bri, 14º, O Poder Público poderá mapear e restaurar o acervo literário Ca cultura

afro-brasileira e indigena, valorizando tanto suas expressões escritas quanto sua tracição
nos idiomas e iguas origem africana, tupi e na língua portuguesa.

st, 15º, O Poder Público adotará os meios necessáriosà preservação e fomentoda difi

cos difsrenciedids idiomas e linguas regionais e de grupos étnicos e socioecon
valorizandoas diversas formasesistemas de comunicação linguística

Art. 16º. O Executivo Municipal fica autorizado a promover convênios e contratos com

instituições de estudo e pesquisa nacionais e/ou estrangeiras, para efetivar as previsões
desta Lei

Ar. 47º, O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couberefor necessária à

sua efetiva aplicação.

Art, 48% AS despesas com a execução deste Lei correrão à conta das dotações

orçamentárias especificas pare manutenção, suplementadas, se necessário

«18º, Esta Lei entre em vigor na deta de sua publicação.
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Saia de sessões, 09 de dezembro de 2021.

Conan Tau Lim Ç
MANDATO COLETIVO

RAMON TODAS AS VOZES

tcPSOL
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JUSTIFICATIVA

O presente projsto de lei tem o escopo: reconhecer, proteger e educar toda =

sociedade no que diz respeito ao patrimônio material é imaterial do município de
Ribeirão Preto tendo em vista que o brasil é terra incigena e construída com o

esforço, o sangue negro africano e afro-brasileiro, mas não só, 6 também

construção de toda a sabedoria de um povo, seu conhecimento de arquitetura

engenharia, agricultura, educação, economia, política e cultura.

Todas as relações de sociabilidade, as construções materiais e imateriais de todos os
povos precisam ser preservadas e conhecidas,

Ribeirão Preto, antes da invasão portuguesa também foi terra indígena, a conhecida
terra do café e hoje do agro, foi inicialmente formada por mãospretas escravizadas
por isso propomos aqui uma h istória contada a contrapelo, não como forma de

apa: ento da história hegemônica europeia que até o momento se perpetua na

cidade, uma história universal; mas que esta seja contada s reconhecida por quem
juniamente com todos os outros povos que constiluem a sociedade rib

seja devidamente reconhecida e prestigiadae preservada.

Das festas religiosas, da construção de espaços de cultura e culturais, os negros
nesta cidade tem históri: desde a sua formalização, da primeira capela, ao distrito

até o reconhecimento da cidade, é inegável o reconhecimento de que mãos negras e

seus corpassão de significativa importância para todos, e não somenteos elementos
culturais em catas pontuais, não é esse o projeto que o movimento negro tem para
que osbrasileiros se entendam como uma naçãode fato, a emancipação de qualquer
povo passa pelo reconhecimento de sua história, de onde vismos, onde estamos e

onde podemos chegar, juntos!

Saliontamos que a presente propositura está em conformidade coma o ar.
incisos 1 e Il da Constituição Federal, queprevê

“Art, 30 - Compete aos Municípios:

|-legisiarsobre assuntosde interesse local;
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1 - suplementara legislação federal e a estadual no que couber;

(e)
No mesmo sentido dispõe o artigo 8, alinea “a”, inciso |, da Lei Orgânica do
Município:

Bo. - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não
te pare o especificado na letra “b"deste artigo, dispor sobre

térias de competência do Município e, dentre outras atribuições,a
especialmente:
&) - COMPETÊNCIA GENÉRICA

L - legislar sobre assuntos de interesse locai, inclusive
plementando a isgislação federal e estadual, no que coube:

CMtgn)

-se Bo disposto no artigo4º, incisos XXIV, quedispõe:to também alin!

“Art. 4º. - Ao município de Ribeirão Preto compete, atendidos os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e desenvolvimento humano, prover a tudo quanto
respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua
popuiação, enire outras, as seguintes airibuições:
Cd

XXiv - promover a proteção do patrimônio histórico-culturai
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federai e
estadual "(g.n.)

Neste sentido, requeremos = consideração e aprovação desta Casa de Leis para que
o projeto seja aprovadoesiga para o executivo para a sua regulamentação.

Sala de sessões, 09 de dezembro de 2021

MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES
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?CONcEDE 0 TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO Ao
f'PE. CARLOS EDUARDO TIBERIO”,A CONFORME
'ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Senhor Presidente,

Artigo 1º - Fica, pelo presente Decreto Legislativo, concedido ao Pe. Carlos Eduardo
Tibério, o titulo de cidadão Emérito de Ribeirão Preto, pelo reconhecimento dos
relevantes serviços prestados ao município.

Artigo 2º - A Iáurea será outorgada em sessão solene a ser designada pela Presidência desta
Casa de Leis.

Artigo 3º - As despesas decorrentes para a execução deste Decreto Legislativo, correrão por
conta da dotação orçamentária própria da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
suplementada, oportunamente, se necessário,

Altl 0 4ª - Este Decreto Leglsla VO entrará em VlgOr na data de sua publlCªÇãÓZ, revogadas ªs9
disposições em con áI'ÍO. i

x

_,f / Jean Corauci
Lj " Vereador «

'I
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JUSTIFICATIVA

Pe. Carlos Eduardo Tibério nasceu e cresceu na cidade de Ribeirão Preto/SP, donde teve
sua formação escolar nas Escolas SESI 301 e EMEFEM Dom Luis do Amaral Mousinho.

Filho de Carlos Tibério e Izaura Romeiro Tibério (in memória), sendo o caçula dos 4 filhos
da Família: Carlos Americo Tibério; Carmen Silvia Tibério Coppede e Francisco Carlos Tibério.

Em 26 de Janeiro de 2004 ingressou no Seminário Propedêutico da Arquidiocese de
Ribeirão Preto, na cidade de Jardinópolis. Seguindo seus estudos no ano seguinte pelo Seminário
Maria Imaculada, na cidade de Brodowski no qual cursou as 2 Faculdades:

Filosofia — CEARP - Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto —

Brodowski — SP
Teologia CEARP — Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto —

Brodowski — SP
Recebeu o Primeiro Grau da Ordem Diaconal em 15/Fev/2012 na Paróquia Santa
Maria Goretti - Ribeirão Preto/SP
O Segundo Grau da Ordem Presbiteral, se deu em 05/Ago/2012 na Basílica Menor
de Santo Antônio de Pádua — Ribeirão Preto/SP

Locais onde atuou:

Catedral de São Sebastião — Ribeirão Preto/SP 2012-2013
São Pedro e São Martinho - Guatapará/SP 2013-2020 - Recebeu a cidadania
Guataparaense e seu nome em uma das salas de mídia da escola municipal
Andréia Sertori Sandrin
São Camilo de Léllis - Ribeirão Preto/SP Desde 01.02.2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nfº-í 3595/2021

Certifica, atendendo à requerimento de parte interessada, que até a presente data,

não consta débito, do abaixo especificado.

C,P.F......: 156.144088—43 Protocolo: 2021 / 1.478

Nome.. CARLOS EDUARDO TIBERIO

Obs. Esta certidão não eiide o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo,

os créditos tributários que por ventura venham ser apurados.

Somente terá validade, com chancela da Prefeitura Municipal, por cento e oitenta dias.

isento de emolumentos,conf. Decr. 367/88. Baixa até: 19/11/2021

O referido é verdade, Ribeirão Preto, 24 de Novembro de 2021

i /i ,,

X»
, ,. Supervisor/ -'

S fet Fia—Municíp'ãI/da Fazenda
P patempo Ribeirão Preto
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

DISPOE SOBRE A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGOS DE

PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB
III), NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. lº Ficam extintos 51 (cinquenta e um) cargos de provimento efetivo de Professor

de Educação Básica HI (PEB III), da Secretaria Municipal da Educação,

constantes da Lei Complementar nº 2.524 de 05 de abril de 2012 e seus

respectivos anexos:

I - 10 (dez) cargos de PEB IH — Biologia;

II — 06 (seis) cargos de PEB IH — Deficiência Auditiva;

III — 26 (Vinte e seis) cargos de PEB IH — Deficiência Mental;

IV - 02 (dois) PEB III —— Deficiência Visual;
““““" V — 01 (um) PEB III — Desenho Geométrico;

VI — 03 (três) PEB III —— Educação Musical;

VII - 03 (três) PEB III —— Física.

Art. 2“ Ficam criados junto à Secretaria Municipal da Educação, a fim de atender as
escolas de Ensino Fundamental, mais 51 (cinquenta e um) cargos de provimento

,

efetivo de Professor de Educação Básica HI — inglês, que passam a integrar a
Lei?

Complementar nº 2.524 de 05 de abril de 2012 e seus respectivos anexos.

Art. 3” As despesas decorrentes desta lei complementar correrão por contadas
dotações próprias do orçamento da Secretaria Municipal da Educação,

suplementadas oportunamente, se necessário.
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Art. 4“ Esta lei complementar entra em vigor em lº de janeiro de 2022.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal
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Prefeítma munícipaã de Ribeirão Pretº
Estado de Sãs Paixãº

Secretaria Mgnãcãpa! da Educação

Be—sençao Qtd, Vaio?
Jsmacêa Efeâíva ?mkasar 335,6 3332372—
Totat Satie: 353232
Vale Aâímeataçãcf 828,68
Pfsvísâa de Férias - “3512 + 353 403384
Prsvãsãe de 33%? Saíáríe —— ªí!? 2 813233
Sassam (Parana! — 5%) 235,95
IPM ÇPaâana! — 28%) ?,21434
Takai 2 966 2%

Praiamar ele E&ucaçae Baswa Qaamzdade de VALOR &ENSALil! Prºfessora
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" " ' ' ' "' Protocolo Geral nº 6353/2021Prefeitura Munlczpal de Ribeirao uma: 1111112021 Hmm: 17:10
Estado de São Paulo LEG -

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 11 de novembro de 2021.

Of. n.0 1.095/2021—CM

Senhor Presidente,

eowª“;“ «,! rõz»v15tâkinvw!

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

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

Complementar que: “DISPÓE SOBRE A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA III (PEB [II), NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 08 laudas, justificando-seg? «;

ª
“a % maupropositura pelas razões que adiante seguem.

»»
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O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

extinguir e criar cargos de provimento efetivo no âmbito da Secretaria Municipal da

Educação.

Serão extintos Sl (cinquenta e um) cargos vagos de

Professor de Educação Básica HI (PEB IH), bem como serão criados 51 (cinquenta

e um) cargos de Professor de Educação Básica III (PEB III) de Língua Inglesa,

de provimento efetivo, para atender ao novo projeto curricular da Rede Municipal

de Ensino, a partir de 2022, que visa a implantação da língua inglesa nos anos

iniciais do Ensino Fundamental e a sua ampliação para os anos finais do Ensino

Fundamental.

Os cargos que se pretende extinguir foram criados pela

Lei Complementar nº 827, de 10 de fevereiro de 1999, e encontram-se em

vacância. Cumpre ressaltar, ainda, que os referidos cargos vagos atualmente não mais se

adequam ao Referencial Curricular da Educação Infantil, Ensino Fundamental e suas

modalidades da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Preto, 0 qual foi instituído pela

Resolução SME nº 01, de 28 de fevereiro de 2020.

Os cargos efetivos a serem extintos são:
1 - 10 (dez) cargos de PEB HI — Biologia
ll - 06 (seis) cargos de PEB III — Deficiência Auditiva

III - 26 (vinte e seis) cargos de PEB III — Deficiência Mental

IV - 02 (dois) PEB lll » Deficiência Visual

V - 01 (um) PEB III — Desenho Geométrico

Vl — 03 (três) PEB IH — Educação Musical
VII — 03 (três) PEB III — Fisica.

Por sua vez, a proposta de criação dos cargos de PEB III de

Língua Inglesa surge da iniciativa da Secretaria Municipal da Educação de oferecer
2
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aos estudantes um tempo maior de estudo da aludida língua como forma de aprimorar o

aprendizado ao longo de todo o ciclo básico, garantindo aos estudantes o direito a

um ensino público mais justo e de qualidade. Nesse sentido, a partir de 2022, haverá a

reestruturação do ensino de língua inglesa na rede municipal, que será introduzida

nos anos iniciais do Ensino Fundamental (lº a Sº ano), e ampliação da carga

horária de aulas de língua inglesa nos anos finais do Ensino Fundamental (6ª a 9º ano).

É notório que o trabalho de ensino e de aprendizagem,

sem que a língua inglesa seja contemplada e, sobretudo, oportunizada, tem se

tornado praticamente impensável no contexto educacional contemporâneo.

Os desafios à educação se apresentam com a mesma

velocidade e complexidade de mudanças que surgem a todo o instante, exigindo que as

práticas de ensino estejam em consonância com as necessidades de uma sociedade que,
frente a inúmeras demandas, anseia pela oferta de um ensino de qualidade em todas as

etapas do processo educacional.

No mundo contemporâneo, o conhecimento e o domínio

da língua inglesa oportuniza o acesso ao conhecimento e à ascendência social,

acadêmica e profissional a todos aqueles que têm a oportunidade de adquirir
satisfatoriamente este idioma, além de permitir uma inserção mais significativa de

cidadãos em um ambiente cada vez mais global.

Para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, essa
iniciativa tem como principal objetivo oferecer, desde o lº ano até o 9º ano do

Ensino Fundamental, 0 ensino de língua inglesa totalmente inserido em um
contexto de globalização e de interação social, alinhado ao suporte de um material,

%,

didático que possibilitará aos estudantes, ao final do ciclo, não apenas terem recebid

um insumo de língua inglesa de alta qualidade, como também

condições de se beneficiar, seja academicamente, seja no mercado de tra
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do conhecimento de um idioma reconhecido como língua franca, a partir de tudo

que lhe foi oferecido pela rede, ao longo do percurso educacional.

Assim, os estudantes dos anos iniciais do Ensino

Fundamental terão o primeiro contato com o ensino e a aprendizagem de uma língua

estrangeira que, além de ser nova para eles, poderá não ser praticada fora do contexto

escolar. Provavelmente a escola será o único ambiente onde esses estudantes terão a real

oportunidade de ter contato com a língua inglesa. Por outro lado, os estudantes dos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental tendem a ser extremamente receptivos no que

tange a língua inglesa em seus diversos aspectos (sobretudo lexicais), como

também se mostram naturalmente muito curiosos e interessados em seu aprendizado.

Há estudos científicos comprovando que a melhor fase para o

aprendizado de uma segunda língua é justamente a infância, razão pela qual a Pasta

da Educação decidiu pela introdução, a partir de 2022, do ensino de língua inglesa

nos anos iniciais do Ensino Fundamental (lº a Sº ano).

A exposição da criança a mais de um idioma,

simultaneamente, estimula a criatividade, o desenvolvimento do raciocínio lógico e não

interfere ou concorre com a aprendizagem da língua materna. Assim, situações

reais de interação social, experimentação e vivências que envolvam o uso
da lingua permitirão o desenvolvimento da aprendizagem.

É nesse processo que estará inserida a aquisição da língua

inglesa durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, 0 qual prevê o trabalho

centrado em práticas e vivências que privilegiem a linguagem oral e as habilidades
auditiva e visual, uma vez que a escrita em língua inglesa não está presente deªi

maneira significativa nessa fase da aprendizagem.

fls. 135/137



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Já o perfil de estudantes dos anos finais do Ensino

Fundamental distingue-se acentuadamente em relação ao segmento anos iniciais, ()

que resulta em algumas práticas pedagógicas mais apropriadas a esses estudantes.

Em linhas gerais, esses alunos tendem a ser mais resistentes à participação em

certas atividades propostas, sobretudo aquelas que resultam em alguma forma de

exposição individualizada de si perante os demais colegas, ou ainda atividades que

não se mostrem significativas ao seu contexto de aprendizagem.

É importante haver esse caráter significativo tanto na

atividade proposta, quanto em sua realização, como forma de melhor engajar os

estudantes em sua realização. Por fazerem parte de uma geração totalmente inserida

no contexto de tecnologias da informação e comunicação, é desejável que as

práticas pedagógicas propostas considerem este aspecto dos estudantes, que são

naturalmente bastante habilidosos em utilizar computadores, dispositivos móveis,

aplicativos e uma série de outras ferramentas digitais e que podem ser aproveitadas

para a melhor realização das práticas pedagógicas.

Desta forma, a reestruturação do ensino da língua

inglesa prevê a ampliação da carga horária para os anos finais do Ensino Fundamental

para 5 (cinco) aulas semanais. É importante destacar, também, a formalização do

Acordo de Cooperação entre a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e a Editora

da Universidade de Cambridge (CUP), que é a primeira editora do mundo, fazendo

parte da renomada Universidade de Cambridge, que tem como missão promover a

disseminação do conhecimento, da educação e do ensino de língua inglesa com
excelência. A parceria terá vigência de 05 (cinco) anos, no período de Ol de

janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2026

t
%

%

Cumpre informar que a presente propositura não violará o
º

disposto no inciso II do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de

2020, que proíbe a União, os Estados, o Distrito Federal e os Município, ate' o dia
5
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31 de dezembro de 2021, de criar cargos, empregos ou função que implique

aumento de despesas, haja “Vista que a Vigência da lei está prevista para lº de janeiro de

2022.

Outrossim, conforme a anexa estimativa de custo

referente à criação dos cargos em questão, tendo como outubro o mês de referência, o

valor mensal será de R$ 336.548,19 e o valor anual atingirá R$ 4.038.578,28, ressaltando

que esses valores já foram contemplados na proposta da Lei Orçamentária Anual

para o exercício de 2022 e que, em razão da extinção dos cargos de PEB Ill, nãº
haverá impacto financeiro no orçamento municipal.

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

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

N E S T A
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