
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   16/12/2021  

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

1 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

Substitutivo
 1 Emenda

 

PROJETO  DE  LEI  Nº  51/21 -  ANDRÉ  RODINI  -  REVOGA
LEGISLAÇÃO QUE ESPECIFICA (LEI NºS 6325/92, 6320/92, 6278/98,
6176/92, 6692/93, 6721/94, 6760/94, 6789/94, 6821/94 E 6836/94)

2 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO  DE  LEI  Nº  204/21 -  ANDRÉ  RODINI  -  REVOGA
LEGISLAÇÃO E ESPECIFICA.

DEMAIS MATÉRIAS

3 - 2ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  85/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RIBEIRÃO  PRETO,  MEDIANTE  PROCESSO  LICITATÓRIO  NA
MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA,  A CONCEDER O
SERVIÇO  PÚBLICO  DESTINADO  A  IMPLANTAÇÃO  E
EXPLORAÇÃO DE CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/21 - ALESSANDRO
MARACA  -  SUSTA  OS  EFEITOS  DO  DECRETO  Nº  185,  DE
09/08/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
12/08/2021,  QUE  DETERMINA  O  NÃO  CUMPRIMENTO  DA  LEI
MUNICIPAL Nº 14579/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PUBLICIDADE,
TRANSPARÊNCIA  E  ACESSO  À  INFORMAÇÃO  DAS  OBRAS
PÚBLICAS  PARALISADAS,  CONFORME  ESPECIFICA  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

Substitutivo
 

PROJETO DE LEI Nº 251/21 - RAMON TODAS AS VOZES - DISPÕE
SOBRE  A  VEDAÇÃO  DE  HOMENAGENS  A  GRUPOS  OU
INDIVÍDUOS RELACIONADOS AO PERÍODO ESCRAVOCRATA NO
BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

6 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO DE LEI  Nº  264/21 -  MARCOS  PAPA  -  DECLARA  DE
UTILIDADE  PÚBLICA  MUNICIPAL  A  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
DESENVOLVIMENTO SÓCIO CULTURAL MAORI. 

7 - DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE LEI Nº 267/21 - MESA DA CÂMARA MUNICIPAL -
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Maioria simples

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 21 DA LEI Nº 14155 DE 27 DE
MARÇO  DE  2018,  QUE  DISPÕE  SOBRE  O  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  NA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO
PRETO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

8 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 268/21 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO
DE  CRÉDITO  JUNTO  À  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  NO
ÂMBITO  DO  PROGRAMA  SANEAMENTO  PARA  TODOS,
MODALIDADE  ESTUDOS  E  PROJETOS  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

9 - 1ª DISCUSSÃO

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.

10 - 1ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  79/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL - DISPÕE SOBRE A PERMUTA DE BENS IMÓVEIS NO
LOTEAMENTO RIBEIRÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

11 - 1ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 87/21 - JEAN CORAUCI -
PRORROGA O PRAZO PREVISTO NO INCISO I, DO PARÁGRAFO
7º, DO ARTIGO 248, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2932, DE 10 DE
JANEIRO DE 2019, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES
Nº  3013,  DE  23  DE  DEZEMBRO  DE  2019,  Nº  3051,  DE  30  DE
DEZEMBRO DE 2020 E Nº 3063, DE 04 DE MAIO DE 2021 E DÁ
OUTRAS  PROVIDÊNCIAS  (CONSTRUÇÃO  IRREGULAR  -
PUXADINHO)

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

PROJETO DE LEI

EMENTA: REVOGA LEGISLAÇÃO E ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º, Ficam revogadas as seguintes Leis Municipais: ÉmmCons S
a) 6325, 15 de julho de 1992; ss:bj 6320, de 02 de julho de 1992; imm=Sss
cj 6278, de 20 de maio de 1992; masdj 6176, de 13 de fevereiro de 1992; =858
ej 6692, de 24 de novembro de 1993; mm SS O
f) 6721, de 19 de janeiro de 1994; img) 56760, de 20 de abril de 1994; Emm5hj 6789, de 17 de maio de 1994; 3eij 6821, de 15 de junho de 1994;
i) 6836, de 15 de julho de 1994.

Artigo 2º, Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, 08 DE MARÇO DE 2021

+

Biulré Rodini
Rd Vereador

EXPEDIENTE:

ATO NO OPNº DATA f í FUNCIONÁRIO i
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

HUSTIFICATIVA

Prezados/as:

Os vereadores autores assumiram a iniciativa de verificar e buscar a revogação
e/ou atualização de legislação municipal desatualizada e promover naguela legislação,
onde couber a desburocratização de processos e procedimentos nela previstos, em
favor da redução de legislação vigente e menos exigência burocráticas e
administrativas ac Municipe contribuinte.

Este é um projeto dessa iniciativa, e propõe a revogação de diversas leis
municipais, em função das mesmas tratarem de assuntos diversos que estã em
desacordo com a aluação situação fática, de interesse do municipe de legislação
vigente ou de moeda corrente inexistente,

Por esta razão encaminhamos a proposta, solicitando a acolhida dos nossos
pares para tanto.

SALA DAS SESSÕES, 08 DE MARÇO DE 2021

,
ndré Rodinií Vereador

EXPEDIENTE:

baATO Nº OFNº DATA f f FUNCIONÁRIO
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 6325
Data de Elaboração: 07/07/1992
Data de Publicação: 15/07/1992
Processo: 02,92.025.603/8

Assunto(s): Lixo.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Desconhecido.

Projeto: 1326 Ano do projeto: 1992
Autógrafo: 1141 Ano do autógrafo: 1992
Observações:

Ementa e Conteúdo

AUTORIZA À TRANSFERÊNCIA PELO “DURSARPS AO FUNDO SOCIAL DE

SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DO PRODUTO DA VENDA DE SUCATA E DO LIXO

SELETIVO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei;

ARTIGO 1º - Fica, por esta lei, autorizado o departamento de Urbanização e
Saneamento de Ribeirão Preto - DURSARP, a transferir para o Fundo Social de
Solidariedade do Município, o produto de venda de sucata e lixo seletivo, quer já
vendidos como os que forem vendidos pela referida Autarquia a partir da vigência
desta lei.

ARTIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

030021 10:24
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Palácio Rio Branco

WELSON GASPARINI

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado mo Diário Qricial do Município,

99/03/2021 10:24
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 6320
Data de Elaboração: 29/06/1992
Data de Publicação: 02/07/1992
Processo: CO

Assunto(s): Prestação de Serviços, Alvará, Prorrogar.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Leopoldo Paulino,

Projeto: 1311 Ano do projeto: 1092
Autógrafo: 00 Ano do autógrafo: O

Observações:

Ementa e Conteúdo

PRORROGA OS ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

COMERCIAIS E DE PRESRAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ 31,12,1992, EDÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO, REJEITOU O VETO TOTAL AP

PROJETO DE LEI Nº 1311/02, E EU, BARQUET MIGUEL, PRESIDENTE NOS TERMOS DO

ARTIGO 44, 8 6º DA LEI ÔRGANICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PROMULGO A

SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Todos os aivarás concedidos pela Administração Municipal, concernentes
a funcionamento de estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços em
geraí, com prazos de vencimentos já esgotados no corrente exercício, ou estando nele
ainda por vencer, ficam, excepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de 1592,
desde que observadas as exigências concernentes à segurança, sobretudo no diz

respeito a incêndios.

ds ioos
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PARÁGRAFO ÚNICO - À prorrogação a que alude o presente artigo abrangerá,
inclusive, os alvarás concedidos em caráter precário.

ARTIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

BARQUET MIGUEL

PRESIDENTE

Este texto não substitui o publ no Diário Qóicial do Município.

20f2 09/03/2021 1005
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 6278
Data de Elaboração: 20/05/1992
Data de Publicação: 29/05/1992
Processo: 06
Assunto(s): instalar.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária

Autor(es): Desconhecido.

Projeto: 1303 âna do projeto: 1992
Autógrafo: 1081 Ano do autógrafo: 1992
Observações:

Ementa e Conteúdo

FIXA A COMPOSIÇÃO INICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ, A

INSTALAR-SE EM 1º DE JANEIRO DE 1.993, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Para os efeitos do artigo 92, letra "b”, do Código Eleitoral, combinado com
o artigo 11, da Leinº 8.214, de 24.7.1991, o número de composição inicial da Câmara
de Vereadores do Município de Guatapará (antigo distrito desmembrado deste
Município pela lei nº 6.645, de 09.01.90, com instalação prevista para 1º de janeiro de

1.993, será de 8 fnove) vereadores.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fixação de que trata a presente lei atende:

i-à orientação normativa baixada pelo E. Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do
telex circular 111, de 30 de abril de 1.992, divulgado pelo E. Tribunal Regional Eleitoral

lofZ 03/0021 10:26
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deste Estado, D!, edição de 6.5.1.992;

ii - aos limites constitucionais (art. 29, inc. iV), em relação à faixa populacional do
futuro Município, cujos dados preliminares do censo demográfico realizado pelo IBGE,

acusam uma população (urbana e rural) na ordem de 5.778 habitantes.

ARTIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio do rio Branco

WELSON GASPARINI

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicade no Elário Qfivial do Município.

09/03/0021 10.26
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

to Número: S1/6
Data de Elaboração: 12/02/1092
Data de Publicação: 13/02/1992
Processo: CÔ

Assuntos): Transfere, Recursos Financeiros,
Tipo de Legislação: Lei Ordinária

Autor(es): Desconhecido.

Projeto: 11565 âno do projeto: 1992

Autógrafo: 937 Ano do autógrafo: 1992
Observações:

Ementa e Conteúdo

AUTORIZA A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DEPARTAMENTO DE

URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE RIBEIRÃO PRETO - DURSARP E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte iei;

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado atransferir para o DEPARTAMENTO DE

URBANIZAÇÃO E SANEAMENTODE RIBEIRÃO PRETO - DURSARE,a título de
Contribuições Correntes e Despesas de Capital, o valor de até CR$10.650.000.000,00 (

dez bilhões, seiscentos e cinquenta milhões de cruzeiros ).

ARTIGO 2º - Para atender o artigo anterior, fica autorizada a abertura, na Secretaria da
Fazenda ao Encargos do Município, crédito especial no valor de até
CR$10.650.000.000,00 ( dez bilhões, seiscentos e cinquenta milhões de cruzeiros),
cuja codificação institucional e orçamentária será definida no respectivo decreto de

SAO 100297
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ARTIGO 3º - O recursc, para atendimento do presente crédito especial correrá por
coma da anulação toral e parcial das seguintes dotações:

113000014/4111-03-07-021.1.2

113000014/4111-08-46-228.1,2

113000014/4411-10-58-323,1.2

113000014/4111-16-91-575,1.2

161000029/3211-13-76-448.2,6

161000029/3211-13-76-448.2.6

151000010/4311-13-76-448.2.5

161000050/4313-13-76-448.1.6

Obrase a CR$

instalações

Obrase a CR$

instalações

Obrase a CR$

instalações

Obrase e CR$

instalações

Transferências CR$

Operacionais

Transferências... CR$

Operacionais

Auxíliopara CR$

Despesas de

Capitais

Contribuições a. CR$

à Fundo

500.000.000,0€

200.000.060.0€

1.274.300.000,0€

500.000.006,0€

2477475. 000,0€

2,448.225.000,0€

2.150.000.000,0€

500.000.000,0€

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco

09/03/2021 10: 2 7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legisiação Municipal

Sumário

Ato Número:
Data de Elaboração: 19/11/1993
Data de Publicação: 24/11/1993
Processo:
Assunto(s): isenção, Transporte Coletivo, Tarifa.

Tipo de Legislação: Lei Ordinária

Autor(es): Leopoldo Paulino.

Projeto: 197 Ano do projeto: 1993

Autógrafo: 00 Ano do autógrafo: O

Observações:

Ementa e Conteúdo

ESTABELECE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA NA FALTA DE TROCO NOS

SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, REIEITOU EM SESSÃO

REALIZADA NO DIA 18/11/93, 0 VETO TOTAL ÃO PROJETO DE LEI Nº 197/93, E EU,

CÍCERO GOMES DA SILVA, PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO 6º
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica estabelecida isenção da obrigação de pagamento da tarifa para o

usuério do transporte coletivo urbano, quando ocorrer a falta do troco devido ao
mesmo.

PARÁGRAFO ÚNICO - A isenção aplica-se aos serviços prestados por ônibus a diesel ou
trólebus.

050021 1029
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ARTIGO 2º - O disposto nesta lei não prejudica a aplicação de pena pecuniária por faita
de troco, infração prevista de no artigo 36, inciso Il, do Decreto nro. 339, de 27 de
dezembro de 1983.

ARTIGO 2º - Para efeitos de aplicação da presente lei, o troco máximo é de 12 (doze)

vezes o valor da tarifa, na proporção de 12/1, considerando-se sempre o valor da
moeda mais próximo, parta mais ou para menos.

ARTIGO 4º - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Ribeirão Preto, 19 de novembro de 1,993

CÍCERO GOMES DA SILVA

Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diária Oficial do Município.

09/03/2021 10:29
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 6721
Data de Elaboração: 17/01/1994
Data de Publicação: 19/01/1994
Processo: 00
Assunto(s): Transporte Coletivo.

Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Isac jorge Filho.

Projeto: 00 Ano do projeto: O

Autógrafo: 00 Ano do autógrafo: O

Observações:

Ementa e Conteúdo

TORNA OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DE COFRES DE SEGURANÇA NOS VEÍCULOS

DE TRANSPORTE COLETIVO.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE RIBEIRÃO PRETO APROVOU, O PREFEITO MUNICIPAL

SANCIONOU E EU, ANTÔNIO CARLOS MORANDINI, PRESIDENTE, NOS TERMOS DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 43, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO

PRETO, PROMULGA À SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Ficam pela presente lei, as empresas de transporte coletivo urbano de
nossa cidade, obrigadas a instalar, em todos os seus veículos, COFRES DE SEGURANÇA

para depósito e guarda de valores arrecadados durante os respectivos percursos.

ARTIGO 2º - Os cofres de segurança, deverão ser instalados junto aos locais
reservados e ocupados peios cobradores, serem constituídos de material resistente a

choques, disparos de armas de fogo,e em especial, sejam instalados de forma a evitar

lof2 05/03/2021 16:29
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qualquer forma de remoção ilícita .-

PARÁGRAFO ÚNICO - À abertura dos cofres, semente será permitida quando os
veículos estiverem estacionados nos terminais ou nas garagens das empresas, onde,
também deverão ser mantidas suas chaves e segredos.-

ARTIGO 3º - Deverá constar, em letras de fácil visualização, com a utilização de tinta
fosforecente, tanto na parie externa, próximo da porta de entrada dos coletivos, bem
como, nas imediações do toca! reservado e ocupado pelo cobrador os seguintes
dizeres:
“VEÍCULO EQUIPADO COM COFRE DE SEGURANÇA, AS CHAVES ENCONTRAM-SE NA

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA".

ARTIGO 4º. As empresas, aqui abrangidas, terão o prazo de 90 (noventa) dias para se
adequarem à presente iei, podendo este prazo ser prorrogado por mais 30 (trinta)
dias.-

PARÁGRAFO ÚNICO - Após o transcurso do prazo estipulado no "caput" nenhum
veículo destinado ao transporte coletivo urbano, poderá circular em nosso município
sem que, previamente , atenda as condições legais dispostas na presente tegislação .-

ARTIGO 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.-

ANTÔNIO CARLOS MORANDINI

Presidente

Estetexto não substitui o publicado mo Diário Oficial do Bunicinia.

09/03/2021 10:29
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 5766
Data de Elaboração: 07/04/1994
Data de Publicação: 20/04/1994
Processo: 02.94.009355.0
Assunto(s): Transporte.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Coraucci Netto.

Projeto: 309 Aro do projeto: 1994
Autógrafo: 288 Ano do autógrafo: 1994
Observações:

Ementa e Conteúdo

VEDA O TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CARROCERIAS DE

CAMINHÕES, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 309/94, de autoria do
Vereador Coraucci Netto, e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - É vedado o transporte de servidores da Administração Municipal, quando
em trânsito a serviço da municipalidade, em carrocerias de caminhões e

compartimentos similares de outros veículos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A vedação de que trata o presente artigo aplica-se a órgãos e
entidades da administração direta e incireta ou fundacional, inclusive empresas
públicas e sociedades de economia mista.

ARTIGO 2.º - Deniro do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da presente lei, O

09/03/2021 10:30
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Prefeito, mediante decreto, expedirá o correspondente regulamento.

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco

ANTÔNIO PALOCCI FILHO

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publ o no Diário Oficial do Município.

Zof2 09/03/2021 10:30
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 5785
Data de Elaboração: 10/05/1994
Data de Publicação: 17/05/1994
Processo: 02.94.012902.3
Assunto(s): Criar, Escola.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária

Autor(es): Baleia Rossi.

Projeto: 333 Ano do projeto: 1994
Autógrafo: 340 Ano do autógrafo: 1994
Observações:

Ementa e Conteúdo

hipribeiraopreto.sp gov briegislacao-municipal/pesquisa/..,

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR E IMPLANTAR “ESCOLA MUNICIPAL DE

DATILOGRAFIA”.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 333/94, de autoria do
vereador Baleia Rossi, e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo, autorizado a criar e implantar "ESCOLA MUNICIPAL

DE DATILOGRAFIA", cujo ensino será ministrado de forma gratuita.

ARTIGO 2º - O funcionamento deste estabelecimento será diurno e noturno, em
horário a ser estabelecido em regulamento próprio.

ARTIGO 3º - O Prefeito Municipal, remeterá à Câmara de Vereadores, projeto de lei

complementar, dispondo sobre a estruturação e criação de cargos da escola,

09/03/2021 10:31
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ARTIGO 4º - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, regulamentará a

presente lei,

ARTIGO 5º - Para o flel cumprimento desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a

abrir, no exercício em que der a sua instalação, crédito especial necessário ao seu
funcionamento, devendo constar verbas próprias nos demais exercícios

subseguentes.

ARTIGO 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco

ANTÔNIO PALOCCI FILHO

Prefeito Municipal

substitui o publicado ro ilário Oficial do Município.

09/03/2021 10:31
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 6521
Data de Elaboração: 08/06/1994
Data de Publicação: 15/06/1994
Processo: 00
Assunto(s): Ceterp.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Coraucci Netto.
Projeto: 367 Ano do projeto: 1994
Autógrafo: 00 Ano do autógrafo: O

Observações: dec.legistativo nº 65/97

Ementa e Conteúdo

DISPÕE SOBRE OBRIGATORIEDADE DA CETERP EM CONFIRMAR POR ESCRITO COM

ASSINANTES ANTES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO " 104
- SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS *.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, REJEITOU EM SESSÃO

REALIZADA NO DIA 07/06/94, O VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nro. 367/94, E EU,

ANTONIO CARLOS MORANDIN!, PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 44,
PARÁGRAFO 6º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PROMULGO A

SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica a CETERP - CENTRAIS TELEFÔNICAS DE RIBEIRÃO PRETO: obrigada a

confirmar com assinantes antes da execução dos serviços prestados através do
terminal" 104" - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS.

PARÁGRAFO ÚNICO - A obrigatoriedade a que se refere o artigo 1º, será para os

SMA 16:32
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serviços :

| - Mudança de local
il - Desligamento Provisório
Hi - Religação
IV - Colocação em busca Automática
V- Retirada de Busca Automática
Y1- Direcionamento de Chamadas
Vil - Retirada do Direcionamento de Chamadas
VII - Posicionamento de Linhas CPCT

ix - Medição de Tráfego
X - Desativação de extensão externa
Xi - Correção da Fiação de Entrada
Xi - Vistoria sobre eventual irregularidade
XI- Serviços Suplementares CPA, (Telefone inteligente)
XIV - Mudança de números a pedido do assinante
XY - Mudança de ciasse de assinatura
Xv! - Ampliação de interceptação por mais de 30 ramais

ARTIGO 2º - Os serviços relacionados no artigo primeiro, somente serão executados
pelo setor competente da CETERP, após a tramitação do processo e com a

confirmação do assinante para maior segurança das partes interessadas.

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Ribeirão Preto, 08 de junho de 1994.

ANTONIO CARLOS MORANDINI

Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

20f2 OMQ3UROZE 10:32
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 6236
Data de Elaboração: 28/06/1994
Data de Publicação: 15/07/1994
Processo: 02.94,020025-7
Assunto(s): Trânsito,
Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): joão Gilberto Sampaio Filho.

Projeto: 18 Ano do projeto: 1993

Autógrafo: 423 Ano do autógrafo: 1994
Ghservações:

Ementa e Conteúdo

CRIA O "DISQUE-TRÂNSITO PLANTÃO PERMANENTE” E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 18/93, de autoria do
vereador joão Gilberto Filho, e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica por esta lei criado o “Disque-Trânsito Piantão Permanente" dos
serviços de trânsito do município.

PARÁGRAFO ÚNICO - O "Disque-Trânsito Plantão Permanente" servirá para atender
aos reciamos da população quanto a semáforos com defeito, placas danificadas e
sinalizações a serem refeitas

ARTIGO 2º - Os serviços de que trata o parágrafo anterior serão prestados por
funcionários especialmente designados, do Departamento dos Serviços de Trânsito -

09/03/2021 10:32
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DST, órgão ao qual estará subordinado o "Disque-Trênsito Plantão Permanente”.

PARÁGRAFO ÚNICO - O atendimento das reivindicações será através de chamadas
feitas durante as 24:00 [vinte quatro) horas, por uma central de atendimento cujo
número telefônico contará com três dígitos.

ARTIGO 3º - O Executivo Municipal, regulamentará a presente lei por decreto, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da vigência da presente lei.

ARTIGO 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbas próprias
do Departamento dos Serviços de Trânsito - DST

ARTIGO 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco.

ANTÔNIO PALOCCI! FILHO

Prefeito Municipal

Esta texto não substitui o gublicado no Diário Oficial do Município.

Z20f2 09/03/2021 10:32
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Câmara Municipal de Ribeirão Pretorá,Protocolo Geral nº

Data: stinsenaHorári

Câmara Municipal de
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI

Nº 51/2021 .| EMENTA: REVOGA LEGISLAÇÃOE ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º. Ficam revogadas as seguintes Leis Municipais:

a) 6325, de 07 de julho de 1992;
b) 6320, de 29 de junho de 1992;
c) 6278, de 20 de maio de 1992;
qd) 6176, de 12 de fevereiro de 1992;

| e) 6721, de 17 de janeiro de 1994;
| f) 6760, de 07 de abril de 1994;
Ê g) 6789, de 10 de maio de 1994;
! h) 6821, de 08 de junho de 1994;

i) 6836, de 28 de junho de 1994.

Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, 07 DE JULHO DE 2021LordO am
andré Rodini
Vereadornovo

EXPEDIENTE:

F ATONº OF.Nº DATA / FUNCIONÁRIO l
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sao Paulo

JUSTIFICATIVA

Prezados/as:

Os vereadores autores assumiram a iniciativa de verificar e buscar a revogação
e/ou atualização de legislação municipal desatualizada e promover naquela legislação,
onde couber a desburocratização de processos e procedimentos nela previstos, em
favor de reduçãode legislação vigente e menos exigência burocráticas e
administrativas ao Municipe contribuinte.

Este é um projeto dessa iniciativa, e propõe a revogação de diversas leis
municipais, em função das mesmas tratarem de assuntos diversos que está em
desacordo com a atuação situação fática, de interesse do munícipe de legislação
vigente ou de moeda corrente inexistente.

Por esta razão encaminhamosa proposta, solicitando a acolhida dos nossos
pares para tanto.

|

|

|
|

|

|

|
|
|

|
|

|

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF.Nº DATA f f FUNCIONÁRIO 19
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Camara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

E ME ND A-PROJETO DE LEINº 51/2021

AUTORIA DO PROJETO: André Rodini

SENHOR PRESIDENTE
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

D Emenda ao Projeto de Lei nº 51/2021, excluindo a alínea “e” do artigo 1º e
renumerando as demais.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2021

Midi (go
Duda Hidalgo
Vereadora

X
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa retirar do PL a revogação da Lei 6692/1993. Como
justificado pelo autor do PL 51/2021 “Este é um projeto dessa iniciativa, e propõe a
revogação de diversas leis municipais, em função das mesmas tratarem de assuntos diversos
que estã em desacordo com a aluação situação fática, de interesse do municipe de legislação
vigente ou de moeda corrente inexistente”.

Porém, diferentemente das demais leis elencadas, que realmente perderam sua
aplicabilidade com o passar do tempo, a Lei 6692/1993 ainda pode ser aplicada, além de
garantir que o usuário do distema de transporte público seja resguardado nos casos em que
não há troco disponível.

Por entender que tal Lei distoa do conteúdo e intenção do projeto, solicito aos nobres
pares que esta emenda seja acolhida.

fls. 29/187
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5) 7118, de 30 junho de 1995;
c) 7094, de 08 de junho de 1995;
dj 7093, de 068 de junho de 1995;
e) 7077, de 18 de maio de 1995;
f& 7035, de 15 de março de 1905;
g) 7144, de 18 de agosto de 1995.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Ato Número: 7212
Data de Elaboração: 13/10/1995
Data de Publicação: 24/10/1995
Processo: 02.95.032592-5
Assunto(s): Serviço Público

Tipo de Legislação: Lei Ordinária

Autortes): Mauro Meio
Eou 161 Ano do projeto: 1993

Autógrafo: 985 Ano do autógrafo: 1995
oaQhservações:

e Conteúdo

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 161/93, de autoria do
vereador Mauro Mello, e eu promulgo a seguintelei

RTIGO1º - Fica por esta lei, autorizado o Poder Executivo, implantar em nosso
Município, o “disgue-entulho”.

PARÁGRAFOÚNICO- O Disque-entulho funcionará em plantão permanentee servirá

para atender a população, quanto a retirada de entulhos.

3RTIGO2º - Os serviços de que trata o parágrafo único do artigo 1º, serão prestados
por funcionários designados do Departamento competente, órgão ao qual estará
subordinado o “disque-entulho”

30/08/2021 17:08
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PARÁGRAFO ÚNICO - O atendimento das solicitações se dará através de chamadas
feitas durante o expediente comercial, mesmo aos sábados, domingos e feriados, por
uma central de atendimento, cujo número telefônico contará com 3 (três) dígitos.

ARTIGO 3º - O Executivo deverá estipular taxa, referente a retirada onde o

determinante desta taxa será a quantidade de entulho, sendo que nunca deverá

ultrapassar de 10% do salário mínimo vigente, para a maior quantidade de entulho a

ser retirado.

ARTIGO 4º - O Executivo regulamentará a presente lei por decreto no prazo de até 30

(trinta) dias a contar da data de sua publicação.

ARTIGO 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco

ANTÔNIO PALOCCI FILHO

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

E
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Ato Número: 7118
Data de Elaboração: 30/06/1995
Data de Publicação: 11/07/1995
Processo: 02.95.024007.5

Tipode Legislação: Lei Ordinária

Autories): Desconhecido.

Projeto: 884 Ano do projeto: 1995

Autógrafo: 867 Ano do autógrafo: 1995
Observações:

e Conteúdo

DISCIPLINA OS SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO FORNECIDOS PELAS CENTRAIS

TELE
=FÔNICAS

DE RIBEIRÃO PRETO (CETERP), CONFORME ESPECIFICA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu promulgo a seguintelei:

ARTIGO 1º - Fica, por esta lei, obrigada as CENTRAIS TELEFÔNICAS DE RIBEIRÃO PRETO

- CETERP, a adotar os seguintes procedimentos para os SERVIÇOS DE VALOR

ADICIONADO que geram débitos automáticos em conta telefônica:

'- Para os Serviços de Valor Adicionado da Categoria Entretenimento para o Público

Adulto, ficam previamente bloqueados os acessos a partir de todas as linhas
telefônicas do município de Ribeirão Preto. A liberação do acessoa tais serviços ficaç ç

condicionada à previa e expressa solicitação dos respectivos titulares das linhas

30/08/2021 17:09
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H - Para os Serviços de Valor Adicionado das demais categorias a CETERP se obriga a

efetuar, gratuitamente, o bloqueio de acesso a tais serviços, mediante prévia e

expressa solicitação dos respectivos titulares das linhas telefônicas.

ARTIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco

ANTÔNIO PALOCCI FILHO

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município,

JEVNRIONSL TT3408202). 1708
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Tipode Legislação: Lei Ordin

Autor(es): Antonio Lorenzato.

Projeto: 290 Ano do projeto: 1994
Autógrafo: 818 Ano do autógrafo: 1995
Observações:

Es

GA O PODER PÚBLICO E AS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS VENDEREM PASSES

MUNS E ESCOLARES PARA USO DOSERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

DURANTE TODOS OSDIAS ÚTEIS DO MÊS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 290/94, de autoria do
vereador Antônio Lorenzato, e eu promulgo a seguintelei:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Público Municipal, através de empresa oficial, obrigado à

de passes comuns e escolares para uso do serviço de transporte coletivo

e todos os dias do mês, exceto aos domingose feriados.

PARÁGRAFO ÚNICO - A determinação a que alude o presente artigo abrange todas as
empresas permissionárias para exploração do serviço de transporte coletivo no

Município de Ribeirão Preto.

30/08/2021 17:08
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ARTIGO 2º - Fica facultado ao usuário adquirir, na primeira quinzena do mês, a
quantidade de passes que for do seu interesse. Na segunda quinzena a quantidade
será estabelecida pela empresa municipal e pelas permissionárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - Até a quantidade de 100 (cem) passes a aquisição poderá ser
feita em moeda corrente ou mediante chegue especial com apresentação do cartão
do banco e documento de identidade. Quantidades superiores a 100 (cem) unidades
serão adquiridas mediante moeda corrente ou cheque acministrativo e/ou visado.

ARTIGO 3º - Os protocolos emitidos pela TRANSERP terão validade legal para aquisição
de passes escolares enquanto o interessado aguarda a emissão da carteira de
estudante definitiva.

ARTIGO 4º - Os estudantes que comprovarem frequencia em outros cursos, desce que
registrados no MEC, poderão adquirir mais de 30 passes.

ARTIGO 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco

ANTÔNIO PALOCCI FILHO

Prefeito Municipal

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município,

nitps//wwrw ribeiraopreto.sp.gov.br/legisiacao-municipal/pesquisaÃe...
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prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Legislação Municipal

Sumário

Ato Número: 7093

nata de Elaboração: 06/06/1995

Data de Publicação: 23/06/1995

processo: 02.95.021.183-0
Assunto(s): Convênio.

Tipo de Legislação: Lei Ordinária

Autor(es): Desconhecido.

Projeto: 904 Ano do projeto: 1995

Autógrafo: 336 Ano do autógrafo: 1995

Observações

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, COM A

INTERVENIÊNCIA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE RIBEIRÃO PRETO (CETERP),

CELEBRAR CONVÊNIO COM A LIGA RIBEIRÃOPRETANA DE FUTEBOL, VISANDO

ESTIMULAR E INCENTIVAR O “PROGRAMA DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL."

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com a interveniência das

centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (CETERP), autorizada a celebrar com a Liga

Ribeirãopretana de Futebol, observadas, no que couber, as disposições da Lei Federal

Aº 8.666, de 21 de junho de 1993, um convênio objetivando estimular e incentivar O

“Programa de Escolinhas de Futebol” em nossa cidade, nos termos da "minuta" anexa,

que ficaà
fazendo parte integrante desta lei.

ARTIGO 2º - Para atender às despesas decorrentes da presente lei, fica autorizado O

30/08/2021 |
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convenentes. Outrossim, caso não sejam cumpridas pela "LIGA* todas as cláusulas e

condições deste instrumento, poderá a "PREFEITURA" considerar o mesmo extinto,

rescindido de pleno direito, mediante à comunicação por escrito à "LIGA, coma

antecedência minima de 30 (trinta) dias. Da mesma forma, não mais convido à “LIGA”

continuar a execução do presente convênio, deverá fazer a comunicação &

"PREFEITURA", com a mesma antecedência de 30 (trinta) dias. EM ambos os casos, fica

a "LIGA" OBRIGADA à prestação de contas que porventura venha a ser exigida pela

“PREFEITURA”, sob as penas da lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FÓRO

Fica eleito o fôro desta comarca de Ribeirão Preto, SP, para nele serem dirimidas

quaisquer pendências que do presente se originar, com renúncia expressa de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Que assim têm feito o presente convênio, que é assinado, em 03 (três) vias de igual

teor, na presença de duas testemunhas, a tudo presentes.

Ribeirão Preto,

PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE DA CETERP

LIGA RIBEIRÃOPRETANA DE ESPORTES

TESTEMUNHAS:

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

ANIELIONTL É3008002!
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

sumari Es

Ato Número: 7077
Data de Elaboração: 18/05/1995

Data de Publicação: 25/05/1995
Processo: 02.95.018031.3
Assunto(s): Ceterp.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária

Autor(esY Baleia Rossi.

Projeto: 867 Ano do projeto: 1995

Autógrafo: 795 Ano do autógrafo: 1995
Observações:

Ementa e Conteúdo

VEDA A REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE A RESPEITO DA VENDA DE AÇÕES DAS

CENTRAIS TELEFONICAS DE RIBEIRÃO PRETO - CETERP.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 867/95, de autoria do

vereador Baleia Rossi, e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica vedada toda e qualquer tipo de publicidade, às custas do erário

público municipal, através do Poder Executivo, versando sobre a venda de ações das

Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto - CETERP, durante a fase que antecederá a

o do plebiscito popular, convocado por este Poder Legislativo, nos termos e

condições a que se refere seu respectivo decreto legislativo.

ARTIGO 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disoosições em contrário.

30/08/2021 17:10
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a) 15 (quinze) UFMS, para infração leve;

b) 100 (cem) UFMS, para infração grave;
c) 500 (quinhentas) UFMSs, para infração gravíssima.

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio Rio Branco

JOAQUIM ALVES DE REZENDE

Prefeito Municipal

em exercicio

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

20f2 30/08/2021 1710
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Legislação Municipal

Ato Número: 7144
Data de Elaboração: 18/08/1995
Data de Publicação: 22/08/1995
Processo: 00
Assunto(s): Saúde.
Tipo de Legislação: Lei Ordinária
Autor(es): Desconhecido.
Projeto: 533 Ano do projeto: 1994
Autógrafo: 00 Ano do autógrafo: O

Observações:

cmenta e Conteúdo

INSTITUI O SERVIÇO DENOMINADO "DISQUE-SAÚDE".

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, REJEITOU EM SESSÃO

REALIZADA NO DIA 17/08/95, O VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nrº. 533/94, E EU,

CICERO GOMES DA SILVA, PRESIDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO6º.
4

DALEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica, por esta lei, instituído o serviço denominado "DISQUE-SAÚDE”.

PARÁGRAFO UNICO - Consiste o serviço na utilização, pela Administração Pública

Municipa', de iinhas telefônicas específicas, para o recebimento de reclamações e
denúncias relativas aos órgãos e profissionais da saúde, ligados ao Município.

ARTIGO 2º. - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas
próprias do orçamento.

30/08/2021 17:41
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ARTIGO 3º. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Ribeirão Preto, 18 de agosto de 1.995.

CICERO GOMES DA SILVA

Presidente

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

W1,“
r -,-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR % &; ,,,)

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO, MEDIANTE

PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRÉNCIA

PÚBLICA, A CONCEDER 0 SERVIÇO PÚBLICO DESTINADO A

IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE CICLOFAIXA No MUNICÍPIO E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1". Fica, pela presente lei complementar, autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeirão

Preto a conceder, mediante processo licitatório, na modalidade de concorrência

pública, o serviço público destinado à implantação e exploração de ciclofaixa no

Município.

Art. 2“. A concessão de que trata esta lei complementar consiste em disponibilizar ao

usuário, a Ciclofaixa de Lazer, nos termos desta lei e do contrato de outorga.

Art. 3". A concessão será pelo prazo de 02 (dois) anos, contados da assinatura dO contrato de

outorga de concessão, podendo ser prorrogado por igual período.

& lª. O Poder Executivo poderá revogar a concessão a qualquer momento, após
notificada a concessionária, no caso de descumprimento de qualquer cláusula

presente no contrato, sem direito de indenização ou retenção à concessionária, seja a

que título for,

& 2". Fica vedada a subconcessão dO Objeto contratual salvo expressa concordância

Lºº“
prévia do Poder Executivo.
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Prefeitura MuniCIpaI de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

5 3“. A fiscalização e cumprimento da presente concessão fica a cargo da Secretaria

Municipal de Esportes, a quem caberá impor sanções administrativas por infrações

e promover deliberações sobre questões decorrentes do contrato de concessão.

Art. 4º. Caberá à concessionária, nos termos do contrato de outorga:

I — a realização de serviços operacionais para implantação e operação da ciclofaixa,

no trecho, datas e horários indicados;

II —— disponibilizar e gerenciar o uso de bicicletas, por meio de aluguel aos usuários;

III — a montagem, desmontagem, operacionalização e monitoramento da ciclofaixa;

IV — disponibilizar orientadores de travessia no percurso da ciclofaixa;

V — instalar faixas e comunicação visual nos principais eixos e vias onde a ciclofaixa

e' ativada, para alertar os motoristas e usuários sobre a canalização e redução de

capacidade da via;

VI — apresentar registros fotográficos de todas as ativações e dos serviços

executados;

VI — demais obrigações constantes do contrato.

Art. Sº. Não haverá vínculo de natureza empregatícia, civil, tributária ou previdenciária da

concessionária com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, sendo de inteira

responsabilidade da concessionária os encargos sociais e trabalhistas referentes aos

funcionários e empregados da empresa, bem como demais taxas, tributos e despesas
decorrentes dos serviços executados.

Art. 6º. Não será permitida a cobrança pelo uso da Ciclofaixa de Lazer.

Parágrafo único. A principal remuneração da concessionária, sem prejuízo de receitas

acessórias constantes no edital e contrato de concessão, se dará através de verbas

decorrentes da exploração comercial do serviço através de contratos, incluindrí a

publicidade firmados com patrocinadores da Ciclofaixa de Lazer.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 7“. Em havendo descumprimento de uma das obrigações estabelecidas nesta lei

complementar ou no contrato de outorga, fica rescindida a presente concessão, com

a imediata assunção do serviço pela concedente, com reversão dos bens

necessários à continuidade do serviço sem direito a indenização pela

concessionária.

Art. 8“. É autorizada a retomada do serviço pelo poder concedente durante o

prazo da concessão, por motivo de interesse público, após prévio

pagamento da indenização apurada em processo administrativo, assegurada

a ampla defesa.

Parágrafo único. A retomada constante do caput far-se-á com a indenização das parcelas

dos investimentos vinculados a bens reversíveis não amortizados ou

depreciados não previstos no contrato de concessão e cuja aquisição tenha

sido autorizada pelo poder concedente, desde que tenham sido realizados com o

objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, sem

direito a indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Art. 9“. Não se aplica a presente concessão o disposto na Lei Municipal nº 12.730, de

Art.

Art.

11 de janeiro de 2012 (Lei Cidade Limpa) em relação à exploração publicitária

consistente na obtenção da receita principal e acessória da concessão.

10. E outorgada a permissão de uso ao concessionário dos bens públicos

municipais necessários para execução do serviço concedido e obtenção da receita

principal e acessórias da concessão, ficando dispensado o procedimento

licitatório.

11. E facultado ao Poder Executivo, através de sua conveniência

oportunidade, estabelecer a arbitragem e mediação por Comissão Municip el

.

constituída por Decreto para resolução de conflitos decorrentes da concessão. (

»:,]
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 12. O Poder Executivo regulará, mediante Decreto, & presente lei.

Art. 13. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

DUÃ'R E,.
"

OGUEIRA

Prefeito Municipal
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Gªbinete dº Prefeitº Protocolo Geral nº
Data: 30/11/2021

Horeáario: 101: 52
LEEG-

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2021.

Of. n.o 1.135/2021-CM

Senhor Presidente, 3

, (gg/OQ/neP-ÓQQ

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, 0 incluso Projeto de Lei

Complementar que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO,

MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE

CONCORRÉNCIA PÚBLICA, A CONCEDER O SERVIÇO PÚBLICO DESTINADO

A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 09 laudas, justificando—se a proposilura '
,

pelas razões que adiante seguem.
;

l We.)

*

1
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

autorizar a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a conceder, mediante processo licitatório,

() serviço público destinado à implantação e exploração de ciclofaixa no Município.

Trata-se de Ciclofaixa de Lazer, montada e segregada com

cones nas vias, operada aos domingos e feriados na Cidade de Ribeirão Preto.

O serviço vinha sendo prestado desde 2010, pela Federação

Paulista de Ciclismo, sem qualquer investimento por parte da Administração

Municipal. Entretanto, o convênio que regulava esta parceria se deu por encerrado.

Ocorre que a ausência dos serviços pretendidos tem

trazido grandes prejuízos ao Município de Ribeirão Preto, vez que tais serviços se

tornaram essenciais e de reconhecido interesse coletivo, e a sua paralisação causa

inúmeros transtomos, insatisfação e prejuízo aos cidadãos, que já incorporaram a

utilização do serviço como atividade de lazer, esporte e mobilidade aos domingos e

feriados.

Além do exposto, e importante ressaltar o risco iminente de

acidentes com vítimas (inclusive fatais) em decorrência da circulação de ciclistas

eventuais como famílias e crianças, nas faixas da esquerda ao longo das vias onde era

montada a Ciclofaixa de Lazer rotineiramente, e que passariam estes usuários a circular

pelas ruas e avenidas sem nenhum tipo de proteção ou segregação, proteção essa

que se torna possível com os cones de sinalização posicionados na pista de rolamento,

«

l. &?“

além dos orientadores de travessia “bandeirinhas” orientando os usuários junto[
às

faixas de pedestres e cruzamentos. '

lx)
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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Para a retomada do serviço de ciclofaixa, o regime jurídico

adotado para estabelecer a relação entre o município e a pessoa jurídica ou

consórcio de empresas foi o da concessão, com base no artigo 2º, inciso II, da Lei nº

8987/95.

Vale ressaltar, contudo, que a remuneração a concessionária

não terá como renda principal o valor auferido através das tarifas referentes ao aluguel

das bicicletas, e sim através das receitas obtidas com a exploração comercial do serviço

através de publicidade.

Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro (DI PIETRO, Maria

Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense,

2019. p. 131), “o essencial para caracterizar a concessão e' que o pagamento do

concessionário seja feito por receitas decorrentes da exploração comercial do serviço,

ainda que não provenientes diretamente de pagamento efetuado pelo usuário”.

A autora reitera ainda que as fontes de receitas “podem ser,

por exemplo, uma taxa mínima de juros para garantia dos investimentos feitos pelo

concessionário ou verbas decorrentes de publicidade que assuma fazer na execução

do serviço, ou rendas decorrentes da execução de projetos associados ou paralelos ao

serviço concedido” (grifo nosso, Ibidem, p.l32).

Por conta disso, o estatuto da concessão é 0 mais adequado ao

presente caso, posto que não haverá investimento por parte da Administração Municipal

neste programa, sendo o seu financiamento obtido através dos esforços de
captaiíão

diª“
da Concessionária.
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No caso de concessão de serviço público, tem-se que o

art. 99, & lº da Lei Orgânica Municipal exige prévia autorização legislativa para

realização da concessão de serviço público municipal:

Art. 99 — Ressalvadas as atividades de planejamento

e controle, a administração municipal poderá
desobrigar-se da realização material de tarefas executivas,

recorrendo, sempre que conveniente ao interesse público,

à execução indireta, mediante concessão ou permissão de

serviço público ou de utilidade pública, desde que a

iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e

capacitado para o seu desempenho.

Parágrafo lº. - A permissão de serviço público ou de

utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada

por decreto, após edital de licitação em modalidade

compatível com o vulto do serviço, para a escolha da melhor

proposta. A concessão só será feita com autorização

legislativa mediante contrato, precedido de

concorrência. (grifei)

Destacamos que os serviços prestados visam dar

atendimento às diretrizes da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei

Federal nº 12.587/12)

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

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

artigo 42 da Lei Orgânica do Município. rãs!”

fºi”?
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para

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

subscrevemo—nos.

Atenciosamente,

DUA TE OGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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Protocolo Geral nº
Data: 09112120?

Hºrária: 161:35
liº

PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO

Art. lº Pelo presente Decreto Legislativo, ficam sustados os efeitos do Decreto do

Poder Executivo nº 185, de 09 de agosto de 2021, pubIIcado no Diário Oficial do

Município de 12 de agosto de 2021.

Art. Zº Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 09 dêzxembro de 2021

W
EMENTA:

SUSTA OS EFEITOS DO DECRETO Nº 185] DE 09/08/2021,
PUBLICADO No DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 12/08/2021,
QUE DETERMINA 0 NÃO CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº
14.579/2021 QUE "DISPÓE SOBRE A PUBLICIDADE,
TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS

PARALISADAS'Ç
,

CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Apresento à consideração da Casa o seguinte:

3

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA ,! FUNCIONÁRIO: I
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

JUSTIFICATiVA

A Lei Municipai nº 14.579/2621 que “DISPÓE SOBRE A PUBLICIDADE,
TRANSPARÉNCIA E ACESSO A iNFORMAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS,

CONFORME ESPECiFiCA” não vem sendo cumprida até a presente data.
Apesar da Prefeitura ter pubiicado o Decreto nº 185/2021 determinando o

seu não cumprimento e entrado com Ação Direta de inconstitucionalidade junto ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a referida norma está em vigor haja vista que
o digno Tribunal NEGOU o pedido de suspensão liminar de vigência, com o justo
apontamento de que "NENHUM PREJUÍZO iRREPARÁVEL HAVERÁ com SUA APLICAÇÃO”—

grifo nosso.
Considerando a vigência deste dispositivo, encaminhamos uma Requerimento

a Prefeitura cobrando o cumprimento da referida norma (nosso Requerimento nº 8100
de 11/11/2021, onde, para nossa surpresa, foi nos respondido através da Secretaria
Municipai de Obras Públicas ”Quanto ao requerido esclareço que esta Secretaria de Obras
Púbiicas cumpri o contido no Decreto Municipal 185/2021”.

Isto exposto, considerando tai Decreto não encontrar sustentabilidade para
sua vigência, e seu afronto evidente às prerrogativas deste Poder Legislativo e à nossa Lei

Orgânica Municipal, em busca de suprimir os efeitos do Decreto 185/2021, apresentamos
o presente, com o qual buscamos apoio dos nobres vereadores e vereadores.

EXPEDIENTE:

ix.)ATO Nº OF . Nº DATA ! !“ FUNCIONÁRIO:
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Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Hlllll mmm
.. G'" , ,

* Emmª/Jg Geral nº 7005/2021

ªmarra ªflumapalng amiºsazmw
k_J

fãstaba ãe gás ªaah
DESPACHO

PROJETO DE
LEI

EMENTA:
,.
DECLARÁ DE UTILIDADE PÚBLICA, A

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCXO
CULTURAL MA ORI.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art. 1" — Fica por esta lei. declarada de Utiliáade Pública Municipaã & associação

sem fins lucrativos “ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO

CULTURAL AMOR?", cºm sede neste município.

Art. 2“ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, 02 de dezem bm de 2021.

MA CC&PAÉA
& Vc:cador
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ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL

MADRI DE RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 19.532.156/0001-41 Insc. Municipal: 20020464

DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente da Associação Para O Desenvolvimento Sócio Cuitural Maori,

CNPJ n.º 19.532.156/0001—41, sediada nesta cidade, na Rua: Marina Romano Machado, Adelino Simioni

CEP 14071-540 , Ribeirão Preto/SP, DECLARO, nos rigores da lei, para os devidos fins e a quem interessar

possa, que a associação está em efetivo exercicio, e em continuo funcionamento, desde a sua criação, há

mais de 02 (dois) anos, observando sempre as disposições legais e estatutárias apiicáveis à espécie.

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2021.

,M

& Assinatura

Nome do Presidente (a)

MICHELA CRISTINA DE SOUZA MATTOS

CPF n.º 302.697.678.43

Associação MADRI
Rua: Marina Romano Machado, Nº 145 — Ribeirão Preto/SP —CEP: 14071-540.

Telefone: (16) 931910112
Email: associacaomaori©gmail.com
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PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

VARA DA [NFÃNCLA E DA IUVENTUDE E DO IDOSO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO—SP

e-maíl: úbpretoinf©cjsp3mbr
gª Alice fumei nº 1010 -—Nuvn Ribeirâniª » Fone e Fax: (0153 3629-0004—ramal 5050/5051 — CEP 14095570

ATESTADO

Na qualidade de Juiz da infância e da juventude
de Ribeirão Preto atesto, para os fins previstos no artigo 90, & 3º, inciso II,
do Estatuto da Criança e do Adolescente. & ótima qualidade e & oficiência
do programa de atendimento exewtado peía Associação para o
Desenvºlvimento Sócio Cultural MAORI -— CNPJ: 19532156/0001-41,
situado na Rua: Marina Romano Machado nº 145 — Ribeirão Preto/SR para
clareza do que firmo o presente.

Ribeirão Preto, 28 de setembro de 2020.

PAULO CESAR Asmado áeramadíguai
por PAULO CESAR

GENT] LE:073 270 *Gsmuemazmiaao
0011.75720200918 maya;

45880 mw

PAULO CÉSAR GENTILE
Juiz de Direito
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MlNlSTÉRlO PÚBLICO oo ESTADO DE sÃo PAULO

DDCUMENTÁÇÃO

ATESTADO - PARECER

ATESTO, à vista da certidão em anexo (1274999) e dos documentos
apresentados (conforme documentação acostaoa ao PAA nº 62.01560000887/2020—
1), para fins de atendimento ao artigo 90, & Bº, Enciso ll, do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8069, de 13 de julho de 19993. conforme pesquisa em nossos
arquivos e investigações formais e informais, que não há registro perante a 20ª
Promotoria de Justiça de Ribeirão Preto -— Atribuições na área da Criança e
Adolescente, de quaisquer procedimentos cie fiscalização ou investigação, na forma
do art. 90 do ECA, que desabone a renovação da autorização do programa
Associação Para o Desenvolvimento Sócio Cultural Maori de Ribeirão Preto -

Associação MAORi quanto à qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido.

Sendo assim a Promotoria de Ribeirão Preto — Área da Criança e Adolescente —

emite parecer favorável à renovação de autorização do referirio programa de
atendimento, com A RESSALVA de que a Promotoria não aprova progrªmas e
ªmooo executados fora da sede desse estabeiecimento,_pelo risco à vida e saúde
das crianças e adoiescentes, caso as aiividades sejªinraticadas em edifíciosgyg
não possuam alvará municipal de funcionamento, auto de vistoria do corpo de
bombeiros-AVCB e aprovação da vigilância sanitária.

Ribeirão Preâo, 30 de setembro de 2620.

LUlS HENREQUE PACCAGNELLA
Promotor de Justiça

mmwwmvg
, “ªVáriª %
aewww: ?
oàmêmça

Documento assinado eletronicamente por Luis Henrique Paccagnella, Promotor de Justiça, em
30/09!2020, às 191487 conforme art, iº, iii, "b". da Lei Federal ii.4i9/2006i

" A autenticidade do documento pode ser conferida gig—195% informando o código verificador 1275014
_
o o código CRC FBOOBEFS,

29.000!.00719362020-58 1275014i€3
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Mªnºª? DE R&BSQRÃG PRE“)
mw: 19.532,1562'000b41 me. Municípai: 25623464

Am DA ASSEMBLEÍA GERÁL GRGWÁRZÁ QA AS$O$£AÇÃ€J ?ARA e
aesswowmsN—To socmmuaa mom DE RIBEIRÃG PRETG PâRA
asueamçôE—s DE A$SU£QTÚ$ GERAiS & ELEÉÇÃQ— & ?ossz-z DA NOVA

ªmaram. EXECUTWA E no cmgam FiSCAL.

A&E? aezasseis dia:; da mês ée setembrº cãº am ãe ímãs %%%& e vinte & am (1553391203), às
detem mas e “Maia mªmães, na Rua Marim Rºmans Mashacíe, ?45: m Baãrm Aêeíãreo

Simiºni em Ribeirão Prem, Assemãsêeêa Gª.mª Gfdêâáfíª raaãzada via remata, deviâcz ao
isºlamento àa Pandemâa dª Car-ana vires, peãa gíaâaícfma Gcsgie Mai—tez, através da Zink

(ía víàeê Chamada: HWPSEmei geggãaâamisnx—yhppuqu , retsniram—se ºs membros
53 *Qíretmêa Execuãíva, Cºnsema Fiªsàaí & Saídas, ceníerme convocaçãº fe'ãa ªgia Gamão

eiezrôaim na'fsrma estªtutária mm & &eguinãe paga: %afafmes G&raãa Apresantaçâú &

Asrcvaçãe sia—s camas & Eêeâçãc da Nºva Úâretmââ Exesaãíva & Cowseãho Fãseaí da MAQRL

iniciada & Assemiyieía, fºi escºãhíâa para garesidé—âa & Zªira. Michela matina de 805.123

Maâºs e fai ígéícada & Sra. Mari? Crêatâaa Cawaâhô para sacra-taria? & presente
Assembíeãa & anar a ata. A Sra Magªly, fez a 23,3%an da pauta warsanâa seabrª as informes

gerais: & daãar da festa da pizza ficºu êêõbefaáepafa a àãa 25 cie setembm & & Fesãa ão
Sorvete qua ocºrrerá na semana de ªia (ias ªrianças, máxima; aa :aper'suniãacíe para &

cºnàsibuãçãº anual das sóciosk Em saguãda, a presidênâe Sra. Michª—ax past—sau & paãawa

para a Sm. Eêaíne de Sºuza mapeªsàveí Tâmisa cia Pªragem — Música é môagapwvado
peao—CMDCA, sendo infômadú a mdw, o tramªs ªwe está sando feita

Após'as mismas seguãnáe 0 primeiro íiêm cia crêem do dia, a Sra. Marãy fez & âeiíura tia

ata ªmaria, cnáe fºi _ap—resemadá & prastaçãa 55% camas (ía Maºri, fica âcis &ãtimca anºs
“

&

em exercíciº cia chapa atual. A 3113 ici aprºvada pm iºdes as presentes e na sequência, a
Sra. *Prsâêdente Michela, inícêav a chamadª para Eíêíçãô da nova Sãretcrãa & Censeitw
Hace? da Mamã.

Em ssggxida, deu—se 135939 & _Ekeíçâo eia nwa Qêretoría Executiva & Çaaseíha ?iscaã, &

apuraçãº dem afetos atravéa fia jurªs: aieâíoraí nomeaaa seia xiífeterãa qua fºi compesâa patos
“ sóciºsf_ animes acgui presefates cºnfmme eâíaàeêesídº çeêe preaecte estaâato. Fai
apresentaáa & propºsta (fa Reaíeiçãe da presenta Síreàoría & Censeme Fiªcai, sentia uma
Chapa Única que fºi ahaha ger aclamaçãº unânime.

Iniciadº a afeição & nãcz havencis cãaças mªscªras, warm-se & ameiª—açãº gaara &

Raeleíção sia mesma Giratória Exsczttíva & C—Qnâaihc Fiscal, ficandº áeâiberada pºr

Ássmãaçãe NEAÚRÍ

Rua: Marine Romanº Machaâe, Nª 3:35 -— ãêbaírâa Premiê? » CEP: 1433—553.
“Eeãefsrter 321%?) %%%me

É-maêl: associacasmaori©gmaíàmm
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QSSGCSAÇÃG ?áªlâ O ÉRSÉÉVGíªãMí-ÍHTQ secmwmmxa
MACA?! (35 RÍSEJRÃG PRÉTG

CNPJ: 13.533.í5$[605143 macª Munâcípaí: 2913213454

acíamaçãa unânimes (308 asseciaêcs cam direita a vºto &: grasesiw à Aªsemàíeia Sergi
Grâânáría. Cencfuãâa & afeiçãº, & Assgmíafeãa dêcíêfâií 834533 a ama ªfetaria & (3931393333

Féscaã, que tomará pºsse a partir do dia 26 +38 98153er 443539 am de 2824, com mandatº
da ásiª 3893 até 28 ãe 84383er de 25323, 883338853 assim a exercer as pºderes &

respºnsabítíéadies daermínaâos, peb 63424830.

A Assembíeía eawrmuae, wwe, gor—mim, Maria; Cristina Gawaine famíla 3. ais—a, sema
(ida Cºnfarídae aprºvada pºr 3080593 ;)fêâêníãâ. ?ãcou acerdaáfa entre as 3356389183 que
:) cansam 5333633 dewrá'se munir am janeim && 2822 para anaêíse daa contas cio ans
(“1304366321 .

A nova 3234545343 Exacmiva & 6651583548 (3555333 reeâeêta ficºu (334190838 da seguãme fama:

': 08883543 Execaàiva representativa, aºs Censtítainfas, cºªfarme abaixa
mfaaionada:

?RÉSMENYE MicaEià &RÍSTSRA DE SDUZA 4434398
&&as nº 25 53848845 83 S?&CPFEM? n 353288?8558.43
WCEEQPRESI GENTE: “ELY 8831331248 CâKVâài—iº
43444 (”1 35845 42848 88848? eC??? aº 535144888888
8ECR£TÁR$Az Mm 3453.5344 CAYÁLÃGFÓÉLEKTTO
63R$ 14 38887 8858848? &ÇfªF n* 843 888. 8284?
(“E&OUREÍRD 4883133418 ?ORFÍRfG (28:41:18ng
GPRS nª 4248817888 SSP—SP &' C?? 3: 1345849 398,48

2— Canaima Fiscai:
CGM ELHEZRA, (PREêêBEKTE DO casa;—25.33: mma ?ERESÁ PIRES GoNÇâLVEâ
80811846(5538
CI—RG nº 5284881 Sªlªº—Sã? & CPF nº 534?888 828.4?
CGNSELHÉRO fSâÇKETÁRí O 863 8824888340) NARCQS 312(38338388 DA 831488034.
0886 nº 233.534 8(38—*2 388433? e C?? nª 1553854448 ?(3
COKSE—LHQRCX *?KàNCâSCG BE 3033233 833388
(:$—RG nº 14683288 SSP —S—P e C?? nº 84888344888
Sem mais o que manifestar, eu Mari); 833533343 (339343339 Vice-pmsãáentez secretaríei & Ewing? &

SGUZÁ PÁATÍOS
PRÉÉÍÓENTE Bá ASSEMELEIÁ

R$ 25 953% ªº? 5 SSP$PÍCPF3337 591 843

ã/íce—Pmsácfenfe
88: 356454288 3888???C?? 051 448 888 98

Aswcêaçâc Mwm
Rua: Mar—Má imm:; (: M %%%&—334 145 — Rªbeêrâa ??GEGÍS? _ Caº: Wim-548.

*

Yelefonaª; (163 9314343312
E—maíít ass—saciacaomaarãnga—iàcem
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Diário Oficial
Segunda-feira. 29 de Novembro de 2021 “19513710 pano . sp

ASSOCIAÇÃO PARA 0 DESENVOLVIMENTO
SOCIOCULTURAL MADRI DE RIBEIRAO PRETO

CNPJ Nº 19.532,156/0001-41
RUA ROMANO MACHADO. 145. ADELINO SIMIONL 1411715401

RIBEIRAO PRETO—S?
BALANÇO PATRIMDNXAL
em 3111212020 e 3111 2121119

Conta Analítica 3111212020 3111212e19
1 (moa) ATIVO
1.01 (10001) ATIVO CIRCUUXNTE
1.111,01 (10002) DISPONIVEL
101111131 (10003) CAIXA

1121.0101 .00001 (1 DDM) CAIXA GERAL 23169 23169
CAIXA 23,66 23159
DISPONIVEL 23.69 23.69
ATIVO CIRCULANTE 23169 23.69
ATIVO 23.69 23.69
Conta Analltica 3111212020 31/1212019
2 (20000) PASSIVO
2.03 (27000) PATRIMÓNIO LIQUIDO
103,06 (27200) PREJUIZOS ACUMULADOS
2113.06.01 127201) RESULTADOS scams
ACUMULADOS
2.03,06,DI ,OOODI (27202) SUPERÁVIT] (635,64) (536164)
DÉFICIT DO EXERCICIO
2.113.053,0100002 (27203) SUPERÁVIT! 65033 55033
DÉFICIT ACUMULADO 23,59 23,69
RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADDS 2369 2369
PREJUIZOS ACUMULADOS 23.69 23,69
PATRIMÓNIO LIQUIDO PASSIVO 23,69 23,69

Coma Analitica 3111212020 31/12/2019
TetaI do Ativo 23.69 23,69
TOIEI do Passivo 23,69 23.69
Resunado do Exercício 0100 0,00

Reconheoemos o resultado do presenle balanço encerrado em 3111220213.
conforme documenIaçâa apresentada.

Ribeirão Preto. 31 de dezembro de 2020
MEMBROS DA DIRETORIA

MICHELA CRISTINA DE SOUZA MATTOS
Presidente » CPF1302,697.679-43
ADRIANO SOARES MENDES

Contador— CRC:]SP242216/0—4
VINICIUS PORFIRIO FERREIRA
Tesoureiro ,. CPF: 345,819,198.43

GasBrasiliano
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico PE—033-2021
Objeto da Contratação: Serviços de eIaboração de ficha ca-
dastral, planta cadastral, laudo de avaliação de propriedades
particulares e negociação de acordos extrajudiciais.
Abertura das Propostas: 2111212021 às 10h
Início da Disputa de Preços: 21/12/2021 às 10h15min.
“Aserrealizada nº portal hit :llwww,bbmnetlicítacoes,combrj'
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TRíBtENAL DE JFS'HÇA EG ESTADO DE SÃÚ FAMA)
CGMARCA &' Ribcírãu me - FÚRO DE RIBL RÃO PRESO
!“ VARA DO ABR! 54 DAS EXECUÇÓES CRWH “US
Rua Alãuc Além 531th HMG. 2“ amém-. Neva Ribcírânâa - (É!-ZP 34f396—57G.

Fone: 36—3338-3! “L 32383? ! I. Ribeirão Prem—SP » Eí—maíi:

ribprcmãjuri “ªp,.iushr
í'iimárin cie Atendimento ao Pébiim: 6:33 12h30min às 19h38min

DECLARAÇÃO

DR(ÍLARC) para os devidºs fins que (ÍCSCÚH'XCÇO quzahgucr

fam que desabmw os membrºs da diretºria && Asswciaçãw Para O Degas“;x—ªvhªimemn Sâmia

Cultural A—iam-í, em rtguâar funcionamcnm. compasm pai;; sua Pregidemc. Sra. MICHELA

CRiSTINA DE SOGZA MATTQS. nadadora (Eo CPF ªj 382.697.€378.431 Vice Presidente. a

Sra. MARLY CRISTINA CARVALHO. pm'íadora da CPF nãº, &,883291). Secretária:.

;
€

_:

28fo mg;?
, )

jazz (fc 011%;th “ª
* !,
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?REíªÉÍTUR/ã MUNICWÃL && ÉÉÉÉÉÉÉÁG PÉETG
íªêã/ªíâ âãíeRf-á? fªi) mz; Sªi—%%%&?)

56.524c581fíªãí31—56
RÉQÃTÚRÃQ ,??? TRÉWSFÉREMÉÃ?

_

WWE,??? 3519333323,
1512.3936 » ÉECRÉFARIA MUNXCIPAL DÁ ASSISTííâ—ECEA SOCIAÉ,

miª—MIE“: "ÃWGZZLQAB « CGNSELHÚ ?ª'ãUbãlCEíªAL QA CRÉAIÉCÃ E ªí) AífãàêSZZENTQ ( “ b "

zrgasferém '
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PRÉFÉETURÁ MBNÍCIPÁà DS RZEÉÉEÍRÁÚ Fªfª)
SJRÃCA íàs'xRÁO *? Fê'íí) EZRANÇC), Tv,—'a“

íªªàiGªíáíl, (: « m;
SãââââãiMGÚí—Éô

%%%&??? DE,?âfªªêÉÉEiííÉªCíâ",Nâãêªªº 6839323823
323633 » ÉÉCRÚQRIA MUNECXPAL DA âââlS'fÉââCEA SQÇIAL

. ... (» _ ,“ (ÉEEMÉÉSÃGI
&àwíGÁB * CGNSEQEEÚ MUNíCíPàL QA CRIANLA €: Sªí.) àâGhÉSaEFª—É &

&':fexez ?Múmªm Hiz'fàiidõçãí) Www“) ;

? x'êsaáfw
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?REFÉÉTURÃ MUNXCZWXL QE RÉÉQERAÓ PRETO

íªRA—L'fa wma
mama;;

'.3 RÍO Baixª-CCM 5,11%

&)

56£24581f€3331ª5ã
ªªi—ATÓRÉ SETRÃQÉSFÉRÉWCW,“ ªªÚ,MfRÚ ºªâªªãfêªªl

ÚZÁQÃÉQ « S&CRÉTARXÁ MURICIWQ, WX &»SÉÉWERCEÁ SGCIAL
EÉÉÃGÁS “ CÚPÉSQELRO MUÍQECÍPÁL DA CRÃÁfsECÁ E ªí? ÃíââàãâÇâNTíí

(RíííÉF—iíãfãÃGê

40 SW:? '

_; a x armªr Ancíãaãa
_

_

;
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fªigigª] 153.4---Câmara Municipalde ;-
Estadºdeªâo Pau IIIIIIII IIII III

Protocolo Geral nº 70651202
Data: 0611212021 Horário.16:36

LEG -

PROJETO DE LEI DESPACHO
&??? ?nàâíà ;

33%, àºwâísmªãªgê GZI

Zª?“

EMENTA:
ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 21 DA LEI 14155, DE 27 DE

MARÇO DE 2018, QUE “DISPÓE SOBRE O PROCESSO
ADMINISTRATIVO NA CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO", CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

gªnhar .âgªggâàºníg

A MESA DA CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, nº uso de suas atribuições Iegais e
regimentais, e nos termos das artigos 8“, aIínea "b“, inciso !V, e 22, da Lei Orgânica do
Municipici de Ribeãrãc Preto, do artigº 109, incisº III, do Regimento Interno (Resciugão n.
”LM, de 22 de maio de 2015),

Apresenta à consideração da Casa o seguinte:

Art. lº AIE—ya a redação do artigo 21 da Lei 14.155, de 27 de março de 2018, que passa &

vigcirar com a seguinte redação:

Art. 21; Os uma do processo devem ser realizados em dias úteis, no horário normal
de funciºnamento da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, qual seja, das 8h00 às
133!on quando outro não for estabelecido pela autoridade competente.

Art. 29 ésta Lei entrará em vigor na data de sua pubiicação.

EXPEDIENTE:

ATO N“ OF. Nº DATA ,? ! FUNCIONÁRIO: I
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Vice'presidenre

5%
MATHEUS MORENO

,1 º Secretário " Secretário

JUSTlFlCATlVA

Tratase de propositura legislativa — projeto de lei — de autoria cla Mesa Diretora
deste Legislativo, no qual objetiva—se adequar a legisiação desta Casa no que
concerne aos horários de realização dos atos administrativos envoltos aos
processos administrativos da Câmara.

A simples adequação do horário visa trazer ao arcabouço juridico municipal a
reaiidade já configurada na Câmara Municipalde Ribeirão Preto, a qual alvitre
como paradigma a eficiência dos trabalhos e, consequentemente, o melhor
atendimento aos munícipes.

Vale salientar que a própria legislação ressalva no finai do dispositivo as exceções
previstas e determinadas pela autoridade competente deste legislativo no que
tange aos horários de realizações de atos dos processos administrativos. Todavia,
a adequação torna—se salutar face & reaiidade vivenciada pelos agentes públicos
que compõem este Legislativo] não se tratando de mera exceção a realização de
atos de forma ininterrupta no transcursar do expediente, mas de regra.

Destarte, remetemos a presente peça legislativa para análise das Comissões
Permanentes para posterior deliberação pelo soberano Plenário da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, oportunidade que soiicitamos especial atenção dos
nobres pares para aprovação do projeto.

Dota retro.

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF. Nº DATA !* / FUNCIONÁRI O: ?.
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI

AUTORIZA o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR

OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

No ÃMBITO DO PROGRAMA “SANEAMENTO PARA TODOS”,
MODALIDADE “ESTUDOS E PROJETOS” E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNCIAS.

Art. lº Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto
a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, até o valor de R$ 2.962.450,48

(dois milhões? novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta

reais e quarenta e oito centavos), no âmbito do PROGRAMA

“Saneamento para Todos”, Modalidade ““Estudos e Projetos”. destinados

a Elaboração de Projeto Básico e Estudos Ambientais para
aproveitamento de Água do Rio Pardo, nos termos da Resolução CMN nº

4589/201? e posteriores alterações, observadas as disposições legais em

vigor para contratação de operações de crédito; as normas e as condições

especificas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação,

em especíai as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio

de 2000.

Parágrafo único. Os estudos e projetos de que trata o caput têm a finalidade de

subsidiar a futura implantação de nova fonte manancial de água, a tim de

obter o equilíbrio entre os sistemas de abastecimento de águas € '
superficiais e subterrâneas, preservando O Aquífero Guarani, atualmente

único manancial acessado pela cidade, promovendo o uso racional do
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estacio áe São Panic

Gabinere ão Prefeito

recursos disponíveis, inclusive a energia eletrica necessária, de forma a

garantir a sustentabilidade, no longo prazo, do desenvolvimenâo

econômico e social da cidade.

Art. 2“ Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia da

operação de crédito de que trata esta lei, o Fundo de Participação dos

Municípios — FPM e/ou as cotas de repartição constitucional, do

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — iCMS. de acordo com os termos do

inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, até o limite suficiente

para o pagamento do principal, das prestações? juros, tarifas bancárias e

demais encargos decorrentes desta lei.

Art. 3“ Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei

deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos

adicionais, nos termos do inciso Ii, ê lº, artigo 32, da Lei Complementar
nº lºl/2000.

Art. 4“ Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações
necessárias as amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais.,

relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo iº.

Art. Sº Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais
destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da

?
z

' iª“
operação de crédito em autorizada.

8de9
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Prefeitura Mwãcmaf de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete dº Prefeito

Art. 6“ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

D ARiªgºNOGUEIRA

Prefeito Municipal

ªdaº)
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%er negrama inícial íaepmgramaçâa

gim-a Çmzsªzc» %awéwm
)W 352852—912821 ;RÍBÉÍRÃÚ msm
sp

%Fvsgrama mmm; —

Avançar Cidade:; » Sansa-mantº PREFEWURA MQNKIWAL DE leiEERÃO PRZTO
;
EE hmm“ «mmm

iHÍCfD—ãº de Ribeirão fªx—emif;

'ªumfxrm'nmª .) zíanlfãp'dfãiúô
2 Gêlªãígãg R$

ànvªinmauw
139.917,82 R$

vaíores em 9.3

,1. J 1
657.105
247 ,GZ

22373“
2413“

216,2 7

283. 2 20.2 7

282 .E] ?

T 2 ,962.
Tota! pm' Exerciciº

3.151.483,30

Contrapartida
Valor ªm

.165
231 55
29 ,45

15
382. 59

1 LG

38.070
18

189 00%

ªªfmraçâa de ªreia;; Fáásxm «; Estudos Ambientais para amoveãtamenw da água do Rio Pardo para abastecimento públicº no

A
A

A

A Executa !
A Executar
A

A Exewxar
& Executar

Ano [ Vam sms % : Vaãannnkmparfuâa %

zm ZSSZASQAB mantras 189.817,82, mamªs
; Tºmi assumem mmm 13940173? mmm

;**/—
ÍA'ZÍHZZGZÉX Af/ ª42%»- ;

z , :
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“N, & . ' 1

(
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ÉREÁÉÉQ %%:ZB—Hí?
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PROPON I:“X'TIS

N" SIAFI?

PROGRAMA
MODALHJADE

[' MPREHN DIM ENTO

INST, AUT. GESTOR DA APLIC.

189.017,82

Ribeirão Prem
('ronugmmu dc dracmhnlsn Ancw .) Propnsm Flrmx':

V'rdm'cs em R$ 1,011

Prem/inn Riheirão Prem/DAERP Infomaçôcs Financeiras Perindox

0» 01-53 Ruas e Valores Assinaturas dez/21

AvançarCiúmes/Sweat“. Todot em: ª) N" Dhm ')

Estudºs e Projetos Fm'rmcmmumo 2962450315; Prazo Caicncia 9

Jaborá 'Eu de *mºcm Básico e Estudos
Ambicmui,» para Apt-nvcuamcnm de Água do
Rio Pan-lu Ccmlmpanidu 139131733 PmmAmoniyaçân 60

lmfexlimemo 315140830 Prazo Total 69

lnxicxadur TR

Arminia Duarte gueim Junior

128.018.6l
53166654
56445856
599.273”
63623439
50239355

18 11

23140461
18421656
131.994,71
76.551,93
18.980.”

3134136>14
765,071J4
748,675J3
731.267,84
712.786,91
5217/7898

Wavmlivoscaba EUSPTT13115201“»Tumadurº.S'R1BE|RÁOAPRETOWóSBêºz—SBWZOZ1_MDR_5?1ueamemLe"x_i-Aswdo0FERAÇÍONALimSpêuduLMÚCãm991 - MOST!º.º'!)íspándib_()AÉRP_SA“026 » 18” 1/2021 . 09,517
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PREFEIWRA MDMCIFAL DE RíBEIRÃÚ PRETQ
Estadº de São Pauta

DEPARTAMENTO DE. ÁGUA & E&Gmos DE RIBEtRÃO mam
Autarquia Municipal — CNPJ nª 56.022858/0001—01

OBJETG: $!3TÉMA PARDO

mexeu . cao“ FÍSKZD-FIWCEIRO

Físiw & . 33,33 33.33
H Estudos pfetimãmres 336,9:7A5

(%) 3 %
Finameím (R$) 276.972,48 2?£ê.9?2,áª na 972439

Fgm “' 11.11 um H,”. um um 1111
1.2 Prcjembàaim 188421926

_

X ,W .
' ”*“ “'” “'“

Fmancmm (R$) 209535770 aos 35?,?Q 239.33”; Maskavº 268 Liªm: 209 357.70 209,35?.?£> 269 357,75 209.357,70

1 3 Esme-75 ªº???“ e ' “460,30 Fªlcº (ºrª)
,

33.33 33,33 33,33

pnancexm mmm (Ra) 35 259,16 33 150,70 38.160,11)

Hace ? 16.67 Vô" 1 '! ' = ª
1 4 Eames amt-«iemw 321 85128

'

.

( º! º l 6 6 [667 “ºf” 18'67

Manzano (R$) 55 % .as 5334335 5354138 âsmma 53. rm ,se 53 641,83

,
;

_

: : "mm (smi—£ amassar) ; um! Mea (R$) 48633339 453 33039 43333me 252 awss 25299933; 252 999,53 36335958 301 & cams somas
Tom asªs %) mia 15.43 gsm 8,35 ms 3,35 9,55 53,53 956

Acumui. (R$) :mmsmg 972563558 3 %%%&? a 721 99035 1 984 ªmam 2 126798931 2549 «48,99 2,859 GDM? 3 “351 468.30

Agumuuªà) 15,414 saga 45,29 sam 32,99 71 34 gaga 99.43 130.50
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PREFÉWUSA MUNICIPAL DE R%BEílRÃD PRETO
“' Estado de São Pauio

DEPARTAMENTO BE ÁGUA E ESGOYOS DE RIBERÃO PRETO
Autarquia Municipal — CNPJ nº 56322858/0691-01

GBJETQ: $l$TEMA PARDO

R$ “mAh!“
. Elaboração de Prºjetº Básica
1.1 Estudos preliminares COMP A set/19 unid 1,00 669. 123.42 836917316 830.917,46
12 Projeto 8335330 COM? E 59319 unid 108 1.617.329,09 1.884.219,26 1.884.219,26
13 Estuôcs económicos & Enanaeimã COM? 0 359319 unid 1,06 92189330 11448036 114486739
?A Estudos ambientais CSM? D sem 9 unid um 25918125 32185128 32í85128

Subtotal (R$L 3,1514683!)

(*) Preço : Custo acrescêdc do BD!
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:
PREFEETHRA MUHSCSPAL SE RtÉEmÃQ ?RETCJ

fístadc; de; Sãº Paim

pªªr? DãPARYAMEMQ GE ÁGUA & EQGQTQS'; QE RiâEleÃG PRE“)
* AUTARQUâA MUNSQPAL — CNPJ nª 56,022f358í00mw01

Omi-ITC): $!STãíMA ?ARÉÓ

“Tata:
12. 22
H) 80
32.636 00
37.285! 90
45"

30 22. ”i 85 09
1 18. 40
189 T ?.562

1,584 09 193.831 29
Auxêtiar da 3. 00 352412 (BG

sêním 180 00 32.437 80
E de de : 5 06 4.435 GO

sak) 5 . á 69

?—

cíviílsenâtárão sénior
civil!

únior
sêniºr

T rafa aénêmr

ni
H
H
H

H
H

H

H

H

H
H

. Custe;— Unit. Guam T
Consuítm “MG 61323) 278 57 204566 4?
Caardenaàor 328 235 57 88.562 49
E há?? cãvêtfsanâtárío sênior 860 181 26 1463.9230 00
E heim cãvíêwankárín ”5780 124 23 218344 80

hain: câviiísanãtárâô única '??69 106 34 190.533 453

aênãof $$$ ?23 25 98.693 09
' 176%) 113 02 '?984915 23

Gaóãsm Wiii) M 89 ?3726 «w

uíteíc sênior 352 156 38 52,333 Tê
&

“

éEEtriQâg'fa sémaf 860 381 2a %%%& 530

heim meaâmico aênâsr .
18%. QG 14133556 Gf)
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PREFEFFURA âaumcttªâi, && REBêãRÃC“; ?Rem
Estetic» 53% %% Fault;

gªfªARTMêEKTQ && ÁGUA E E&GÓTQS DEE REBEERÃQ PQEYÚ
AUTARQUQA MUMÇWAL « CNPJ aº 55.322,858í9301—m

OBJETÚ: $!3YEMA ?ARÉÓ
“

924 i— : _Aláâxº'iW—êªºwwáâuâs %%%&;

_ Custº
Consuítor 13,2?5 36

1,2 13,2% 36
1,3 civiãfsamtàrêo sênior 21,744
1.4 m cíviilaanêtário 34.90? 613

1 6 sêniºr ' 7.395 GG

133 Haia econºmico financeiro 2159"? 68

Um Cºat. Custa Unit, aiai
Consuma 80 276 6 425 60
Coºrdenadºr 276 5? 23.508 45

. câviií iza—ric; sênior 1.20 1 ª! 20 3.744 00
::f ,

& Civilisamtárâa 249 124 23 29.615 ()

240 108 34 255.003 GQ

%: “#23 25 1 1832139
240 HS 92 27.324 850

240 41 %) 163353 60
480 381 29 835376

E hain) cêvêihaanitárãw ' Em

” . T sêniºr

, Cadíâia
1.12 E so ambienta? sêníor

IIIIIIIEÍ

.
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PREFEWHRA DA ClSASE

RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Secretaria da
Fazenda

Hi,! —- Limiíes de Gperação de Créôím fia LRF

Para CàÃCUÃG (ãe Emite fissaí de Operação Crêãim, em canformidade cona ítaciso, 1 (ii) art, ? &&

Resºãuçãa Senadº & Reâaíórío de Gestãº Fiscal da Lei de Regponsahiíidade Fiscal — LKR ªew-&&
cmsâàsraf e Emite de contratação de Operaçãº ãe Crédito estabeíecido que é até gªg mªre &

Recem Cºrrente Líquida — RCL,

Dessa fºrma. para avaliar o impacta da Operaçãº cie Crédito junta à Desenvslve S'? é necessária:
Calcular (> ímpacm da Operação no exereício em que deva entrem em Vigor e para 03 próximº:; 3
mes, A prºjeção comempãará os anos de 20272, 2023 e 2024. O valor de RCL utilizada para as
prºjeçõês ãerá comº base as valores publicadas em agosto de 2621.
?ambém é necessário incmpgmr as projeções das Operações de Crédito que &sêâc contrataáas &

esíão em andamenm, isso porque. essas operações sãº incsrpºraãas ao limite fiscal à meáicêa que
same & Eíímmçãú de recursºs para & Prªfêimta.

(.) Municípiº de Ribeirão Preto, com base nºs valores publicados encanta-se amaimemô em”;
percentual de operação de créciito em Maçãº as cºmprometimentº da Receita Corrente Liquida de
2,73%, coxxfmne pubiicado peão Relatório de G&stàô Físcaí da Zª Quaàrhnestre de 282% idaâa-
base: agosiefãi). Assim. considerando os dados & premissas mencionadas tem—ae, 0 seguinte
ímpacm na iimite fiscal de Operação cie Crédito.

Tabela 1 — ijfeção do Impacte nº Limite ée Opa'açâo de Crêc'âím — LRF

»» r .: *lm em limito ãeí; ãe Crêôãlo sºbre :; RCL
,

%% 2322 21323 2324
Katita Ceu:mic ! qnirla (33583033) 2335.468346 3.973.291,53“ 5,080,149.55€ã 5.1755M105 %

Valim dt Lâbcracóc's (Cf cmmºfamm - 2.962.453 ª

ÍmfpziMG && narraçãº, em análise sobre a RCL “__í
* “995% emmaêa %%%&

&

Bagagem Tmn! nº: maias de Qwaçõcs de Ciédim
, ,

i

G;;cmcõcs Cfáóíêa — pmi/çâº mªncada em AGÓFZGZI *

*

2.78%

* (ir Créditº Prev aaja cumxaãadas 265935268 211012332 32â,õ(?$.3'ªª ?

impacta €“ 639 Gªm-39055 prmísms na LGA ' bre & RCL ui) 8.898“? ?,0455'5: ?. ”

humm % da «marcaçãº em 311505? sºbre ;x (i))
_ ,

0,3995ªãê 600609? mm)
_

mmm romã, «*b*ms a»;umam Cmâiéº%*ana,mm ,

' * um , :s; mm ª »
'

'— wm , mamã

A ºperaçfw de créditº em análise impactará nº limite de operaçãº“ de c—réciito no ano de 2922, pois
é prevista. segundo o cronograma, sua âiberação total nesse anº. Dessa farma, <) vaio; xamã dra.

Operação de Crédito (R$'? 962. 45048) apresenta um impacto na Receita Carente Líquida - RCL
prevista de G 0995?*e para o anº de 2022. Comº não são previstas ãiberações para as am»; 3023 e
2924 para 655.623 âimites, não házmpacíos, além dos já previstºs com as operações de créciim em
andamenãe. _

Assim. aº adicimamms o mºntante da Operação de Círédíío em anáíise aº Impacta Tmal nas
íimiíês hscais aas Operações de Créditº remº-31988%, 7,%% e 737% paxa os (mos de 3.933,
203% e 302,4 respesííxamente.
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Secretaria da ”“ªi“ ªº emma
Fazenda RIBEIRAO PRETO

GLOBAL E ACOLHEDORA

AVALÍÁÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO — FENANCEIRO

I — inímdnçãa

Confºrme soíiciradº pºr meio do ?mcesso Eletrôaico 2021559082, apresentamos os cálcuíes que
gªstam—stream (> impacto Orçamentário—Financeira da cºntratação da Operação de (“média). junto à
Caixa Ecºnômica Peãeml, Prºgrama Saneamanto para Toáos. Modalidade Esmdoa & ijeewg
êestímdçs & Eiabmaçãô de Projetº Básica e estªdºs Ambientais para Aproveimmenm (ãe Água de
Rio Pardo nº vaiar de R$ 2962459348 (ciais milhõea novecentºs & sessema & amis míi,
qaatmcemos & cinquenta reais e quarenta e ºitº centavos), cºnforme determina o Art, ló da Lei ãe
Respºnsabilidade Pise-aí:

Ar!. 36. à criação, axymmãó ou (weigfêíçaamenta (?a mãe) gavemammmã (1158 (:(-mªmã azzmmm sie“;

(lavperm será acompanlrarío de:
Í - zeszimmíva do impeça) orçaszienfáríojirmtmeiro no exercíciº em qm? (Perm emmy ??íf

vigºr e nos dois subseqfienfes;
H » (fez-Íamção fio ordenaâor da ríespeszi (39 que o aumentº tem sãeqzmç'áa a;*ç.:zzz;ªgª;;fséríra=

efimmceim com a lei orçamentária msm.? e conwaêibíifizíaaªe com opfmra plmfiasismi (> em):
(: lei de díã'eírízes orçmwemàrím. "

Dêssa forma. em atendimentº ao artigº referenciaào, os cáícuías consideram as mibrmaçóes
canstanães nos dacumemos enviados paia Coordenadoria, de Yomentes & Prºjetºs:

— Cronogmna Financeirº da Operação.

H - Daiªn & Premissª (ãe Câícuio

Fômm miiizades 63 micras de Despesas com Encafgos «& Aanºlíizaçõea constanàes fio Cramgmma
Éimmceím da Operação, consídarando prazº ãe carêmía de 24 meses e &msxtâzaçàg em 72 mesa.

Valºr da Gperação: 2962.458,48
Praia de carência: (39 meses
?mzo de Amorãzaçãa: 60 meses
Prazo Iota! (ia Contrataçãº: 69 meses
Taxa Tuta! Estimaâa: 6,08% aa.

IH - Imªgem arcamentâún-Enanceim

Para anáííae é &eaessáríe avaliar () ímpacm da apex—açâo nºs íimiâas eSíabeÃecídcs pela lei de
Respºnsabilidade Pigcaí » LRF & capacidade cie pagamenm das despesaa de mnorzízaçãe da
Adnúnistrzzção Direta,

Pág. íºà
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GLOBAL E ACOLHEDORÁ

Secretaria da
Fazenda

Dessa fºrma., comº o limite estabelecido pela Lei ãe Responsabilidade Eiseaí & de 36% de
wet—açãº (Ee credita sobre ;) RCL 9 compremetimemo desse pezeenmaí com & inelmâo ciessa
nova Opeiaçãe mam resulta em um aumentº máximº, para o anº de 2022 aleançmãe 993%
am limite fiSCilÍ, ainda abaixo dºs limites fixªdos peía LRP.

HLZ — Limites de Bívicia Canselidada. Liquida

Cemíêemndu e saído de encerramentº da Dívida Censoíiáacía do; Município em 2028 e a exceçãº
Cia Díwda Ceasoiidaâa prevista na Lei de Orçamentº Anual — LGA 203%. incerpemçôes e
amemzações Bem cºmo deduções prqietadas paxa os anos de 2031 e 2023 (ariveg e haxª'ee
fâíiâiíC—êilús). apxesema—se & seguir o impacto dessa nova operaçãa na Dívida Censaíidaâa à;
Munícipiº na Receita Consºlidada às Município.

Tabela 2 — Proâeçãe do impar“; no Divida Ceusalidnãa Líquida « LRF

ªinda Cºnstam-lada Equinª; ,
_

iiiàbepemifíãaúeiam * “ f * 136%5

2920 , 2921
&

2922 2023 262%

Sskío Dívida Camel. : 583.189.86E,82
Novas “merge; açõea
íjrevãatqg gua mmm __

_

_ _ _ _

_
_

,
_

391.9»:5._asu 133553013
_ _

211033332 229,5'31382
«apareçª; dec.—éditº em ânsíise 2 962.486 '
ârWnnrázaçêea & Beâugôei ªmjeâadas mea; «? »ÚGQ 3 ªm???

Saldº ?míwtaáu cºm Now” ºpª!/cgi» 5223355437 498.355,75? 2353685173 245.3815ª1

samara amam Líquida Progama: 2.533. 29134 & 2373391374; ; 5033143559 2 395534395 =;

Limites da Dívida Cºnsºliáadi Líquida 13%, %% 9% 5%;
123% wine & RCL

gºma eàicuk: às Bmiàe fiscal de Dívida Ccnsoâiâada Líquida em ccmfarmiáade art. 38 da Lei ãe
Respensabiiidâde FiscalLRF e das Resºluções do Seriado Federaí & 48 e 43. wie 38 e
21! 471301 pode ser de até ªvezes a Receita Corrente Liquida RCL eu seja íZOºb.

O“vínnicipio de Ribeilão Preto. encontra—ee atualmente cºm pememuaí com Endi iaameuªrõ ãe
4273% (ía Receita Correníe Líquiáa, confºrme pubííeado peío Relatórie de Gestãº Fiscal do-?º
Quadrimestre tie 2821 isso significa (me no peííodº mmisado & Dívida Cagseíídaâa Líquida da
Mnmcípío vem sendo reduzida. Ccmsideranao & pwjeçãôacima esse percensuaí será ãmgz&Cfàãº
partindº em pmãeçãe de 202! de 18% em n'a máxima em 14%, 9%, e 5% para 05 anºs ãe Kiª.“;
QGZSe 2334 peacenwais distaníes do ãimiíe Escaí estabelecidº

111.3 — Despesas de Amºrtização &; Duel—aaa Créâítu Agroveitamento de Agua de Rio
222329,

O impacta das despesas de amortização para & exerci 'n de 2022 deve ser avaliada em cenâunfc,
cem todas as despesas de amortizações, partimie—seaão valor pago em amºrtização 1:10 am) ãe
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282L O que está previsto nas peças de orçamento gaara 3022 e prqieções para os dºis exercícâm
segmmes, essas projeções são respectivamente: »

*
*

*

33399131 3_— Piªajeçâº dasnmpnimções
Anáííse Fíuxo de Amortização *

amo: º 202; 3 2022 29st '

2524
Anmftízaçãn Amai 1363843309 '

, ,

'
“_

;
,

PãoÉEÇãº de Ámcnizaçãarânuaí
'

'

,
113386396 — 151431312 154356322 lâããlâêíà

Pregaçãº da Op.]Créáíto em anáíise
_ , _ _ : ,

_ _ , _ ,
742.378

,

566.432 5.236.981

Teia! 1311005330 ' 113305308 — 1584133388 155372556 151555575

Sºbre e cmnpmmetimenm dó “Fluxo de Caixa && Prefeifura (Administração Dâreà33_
hísmricamema, o maior que a Prefeitura despende cam ameríizaçãa sem gerar Déficit m; aki: m'vai
de Restog & Pagar «% em tºrno de R$ 150.0GÚ.GO&ÚGO (centº & cinquenta miâzões de reais) com
margem de gegurança da Sãº/o para mais ou para menºs.

Como àemonstradg pela tabala acima e) aumento cia âespesa nos anos projetados alcança am 3323.
3023 e 2824 maiºres próximºs a capacidade de pagamentº R$ 356000008136 dentro da marª m
de segurança. tama vez que se espera aumento da Receita da Administraçàs Direta da Prefeímfa
em 5.52% para 2632, conforme prºpºsta de Lei Orçamentária Amai enviadº & fâmafa
íegíslativa

Hiei — Cºntextº Ecºnômica e Financeirº do FMRP previsto para 2621

í'umpre àiscmªre? Sôbfê & situação econômica financeira amaí da Prefámra Muzaicipaí ãe
Ribeirãú Praia e cºntexto da Pandemia do Caronavims & ag'recadaçãº vem se fecupefímáa
gradativamame. na entaum não na rapidez esªemda sends Recessário que nmªas obfigaçàeg
sejam considseradas cºm cautela para ºs exereícioa pág panáemía, no enmmcx presaupõe—se
também que paia ss anos de 2022 e 2023 a situação econômica esteja malha que as. amais;
pmjefçôes sconõmicag para os respectivos anos.

Ribeirãº Preto! 03 de dezemhm de 3621.

Ednéa Bima dºs Santos , Luis Eduardo García,
Diretora ciº Depto. de Degpesa e Diretor Dapmfomadorm Gemí

Orçamento

Afonso Reis Duarte
Secretário Municipal da Fazenda

Pág. «if—L
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Prefeitura MuniCÍlªº-ªi“ de Ribªllllll"
Estado de São Pauão Protocolo Geral nª 7072]

Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Gahínete do Prefeito Data-0711212021Hºrário:?!OÉZB
LEG -

Ribeirão Preto, 06 de dezembro de 2021,

Of. n'ª 1.20Í/2021—CM

Senhºr ?resiáente.

Tem o presente & fmaíãdade de encaminhar & Vºss-a

Xãxceãêncíª. para apreciação desse Egrégiª Poder i.,egisíativ9, o incãuse Projaw
de Lei que: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAíXA
ECONÓMICA FEDERAL, NO ÃMBITO DO PROGRAMA

“SANEAMENTO PARA TODOS”, MODALIDADE “ESTUDOS E

PROJETOS“ E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS”, apresentado em 09 lauâas
justificando-se a proposimra pelas razões que adiante seguem.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gaelneíe do Prefeito

O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a realizar com a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL? operação de

crédito de financiamento ate' o valor de R$ 2962450548 (dois milhões,

novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e oito

centavos)= no âmbito do PROGRAMA “Saneamento para Todos”? Modalidade

“Estudos e Projetos”, destinados à Elaboração de Projeto Básico e Estudos

Ambientais para aproveitamento de Água do Rio Pardo.

() Município possui atualmente, 207.092 ligações de aguas,

num total de 333.960 economias, que atualmente é abastecida por 122 poços

iubulares profundos e conectadas a um sistema composto por aproximadamente

2.37l.42 km de redes que garantem o fornecimento de água a praticamente 100%

da população urbana do Município de Ribeirão Preto.

A água doce representa apenas 3% do total de água na

natureza. Os restantes 97% encontram—se nos oceanos e mares salgados. A maior

parte desta água doce, aproximadamente 2,3% dos 3% restantes, está congelada

nas calotas polares e geleiras, ou em lençóis subterrâneos multo profundos. A

água é um bem essencial à vida e ao desenvolvimento econômico—social das

nações.

No Brasil, estima—se que aproximadamente 5l% da água

potável provem dos aquíferos e no Estado de São Paulo seu uso para
abastecimento público cresce gradativamente nos últimos anos, sendo 71,6% de

seus municípios abastecidos total ou parcialmente por esse recursê,
;
%

principalmente, proveniente do Aquífero Guarani.

Zdeº
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gaoinete do Prefeito

Dentre estes locais, a maior cidade abastecida pelo

Aquífero Guarani e' Ribeirão Preto, que se destaca devido ao seu

desenvolvimento, possuindo uma economia baseada predominantemente nas

atividades agroindustrial e de prestação de serviços, fatores que podem estar

afetando a disponibilidade da água do Aquífero Guarani no município, baseado

em estudos que apontam pelo seu rebaixamento.

Assim, o objetivo desse estudo e propor outro meio de

abastecimento para a cidade em conjugação com o manancial subterrâneo

existente, de forma a reduzir a sua exploração e & restringir ou eliminar seu

rebaixamento, contribuindo para sua preservação.

Com o desenvolvimento do Município, aumenta a demanda

de água para abastecimento público. Os aquíferos são mananciais subterrâneos de

água que necessitam de longos períodos para recarga.

As águas superficiais, por outro lado& estão sempre se

renovando dentro do ciclo hidrológico, são recarregadas diretamente pelas

chuvas; e nos períodos de estiagem, pelas águas dos iençoís freáticos.

Desta forma, a implantação do Sistema de Produção de

Agita do Rio Pardo contemplado neste estudo irá complementar a captação
subterrânea existente. sendo ainda de vital importância uma vez que trará mais

segurança no fornecimento de água a toda população de Ribeirão Preto.

A Agência Nacional de Águas (ANA), através de estudo

denominado “Atlas do Abastecimento Urbano de Água”, apontou que a cidade

deve adotar um novo manancial para o abastecimento, pois o existente nãoi '
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gaoinete rio Prefeito

atende à demanda. sendo detectado “o rebaixamento do lençol freático". Vale

ressaltar que a implantação do Sistema para o Município já estava prevista na Lei

Complementar nº 2794/2016, que institui a Política Municipal de Saneamento

Básico de Ribeirão Preto e dá outras Providências.

Com isso, pode-se aumentar a oferta de água distribuída em

Ribeirão Preto que hoje é proveniente em sua totalidade de manancial

subterrâneo (Aquífero Guarani), atualmente por meio 122 poços, que nos últimos

40 anos vem sistematicamente demonstrando um rebaixando do seu nivel

dinâmico.

informamos que o municipio de Ribeirão Preto foi

selecionado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para
formalizar contratação de Operação de Crédito. junto a Caixa Econômica

Pede-rali no valor de R$ 2.962.450,48 (dois milhões novecentos e sessenta e dois

mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), e contrapartida

financeira de R$ 18901182 (cento e oitenta e nove mil dezessete reais e oitenta

e dois centavos), cuja finalidade é a contratação de serviço para realizar a

Elaboração de Projeto Básico e Estudos Ambientais para aproveitamento de

Água do Rio Pardo

Para a elaboração do Projeto, será contratada uma empresa
ou consórcio. Para elaboração do orçamento dessa iieitação. tornou—se por base

os projetos básicos elaborados e as Composições de Custos Unitários Básicos de

Serviços, Materiais e Equipamentos referenciados em Tabelas publicadas pelos

órgãoSi

a) Caixa Econômica Federal ª CEF: Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil —— SINAPI (setembro/2921); ,ª

7

4 de?
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gaiaim—te do Prefeito

b) Companhia de Saneamento Básico do Estado de São

Paulo —— SABESP: Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia, Banco

de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio, Insumos ——— SABESP

(setembro/2021?

e) Departamento de Estradas e Rodagem SP—w DER

Ganho/202 % );

As composições de serviços não constantes em tais Tabelas

foram elaborados através do agrupamento do quantitativo de insumos necessários

para o desenvolvimento das composições de serviçoso as quais são apresentadas

na planilha Anexo lV —— Composições,

O Anexo IV citado, assim como o cronograma fisico—

i'inanceiroe o orçamento todos em anexo. fazem parte da documentaçao para a

licitação destinada à contratação da empresa que realizará o estudo.

informamos que segue a Avaliação de Impacto

Orçamentário -—» Financeiro, conforme determina o art, 16 da Lei de

Responsabilidade Fiscal — LRF.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

propositula aguardamos quea mesma seja apreciada e votada por esse Noor?
l egislativo nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

ide“?
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauío

Gabinete do Prefeito

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

subscrevemo-nºs.

Atenciosamente,

, DÉARTQKÍÃJOGUHRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A

ódeª)
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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'»)

;...

MMX

“(M
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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.
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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:
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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:
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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;

CI) ví»? X e DATA ,! FUNCIONÁREO &? 5
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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:

A'ÍO Nº OF. Nº DATA ! ! FGNCÉQNÁRÉO ªí-
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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:

ÁTO Nº S?. Nº DATA /' ? FUNCIONÁRIO ª") 7
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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:

Cr$ATO Nº OF. Nº DA'É'A f' ?UNCÍONÁRÉO
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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:

ATO Nº OF. Nº DATA ? ? ?UNCÃONÁ REG

H)

“&
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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'“

fls. 143/187



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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Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

DÍSÍªªdE SOBRE A PERMUTA DE BENS IMOVEIS NO LOTEAMENTO
RIBEIRÃNIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica, pela presente Lei Complementar, o Poder Executivo Municipal, autorizado

a efetuar permuta do imóvel público a seguir descrito, com imóvel particular,
também a seguir descrito, com as seguintes características:

I — O IMÓVEL PÚBLICO: área de terras resultante do desdobro do Sistema de

Lazer, designada Área 1, situada no lado impar da Rua João Nantes Júnior, no
loteamento denominado Ribeirânia »— Gleba E, nesta cidade, com a seguinte

descrição: inicia em um ponto distante 168,00 metros da Rua Major Avelino
Vieira de Andrade Palma, localizada na confrontação com a Rua João Nantes

Júnior; deste ponto, segue por referida rua com azimute 307º24ª15” e distância de

12,50 metros; daí, deflete à direita e segue com azimute 36º22ª 14” e distância de

35,00 metros, confrontando com a área resultante do desdobro (matrícula nº
181593); daí, detlete à direita e segue na mesma confrontação, com azimute
127 ºl7º18ª e distância de 12,50 metros; daí, deflete à direita e segue com azimute
216º22ªl4” e distância de 35,00 metros, confrontando com o lote nº 14 da quadra
nº 35 (matrícula nº 59.486), alcançando o ponto inicial desta descrição, perfazendo
a área total de 437,50 metros quadrados, cadastro da municipalidade local sob
número 267.137, matrícula nº 181.594L do 2º Cartório de Registro de Imóveis, de

propriedade do Município de Ribeirão Preto, avaliado em R$ 226. 437, 39
(duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e nove
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

II — O IMÓVEL PARTICULAR: um terreno urbano situado nesta cidade, com
frente para a Rua José Rosário, do lado par, constituído pelo lote nº 01, da quadra

nº 128, do loteamento Ribeirânia —— gleba B, com área de 442,50 mº, medindo 9,00

metros de frente para a referida rua; 30,00 metros da frente aos fundos, na
confrontação com o lote nº 02; 34,00 metros também da frente aos fundos, pelo
outro lado e em linha inclinada, na confrontação com um Sistema de Recreio,
tendo nos iimdos a largura de 20,50 metros na confrontação com os lotes nºs 10 e

11; estando a quadra nº 128 delimitada pela Rua José Rosário, pela Avenida A,

pela Rua 43 e pela Rua Dr. Avelino Vieira Andrade Palma; 0 lote nº 01 está

situado entre o Sistema de Recreio e uma faixa de concessão da Cia. Paulista de

Força e Luz, distando a 116,00 metros dessa faixa de concessão; cadastrado na

municipalidade local sob nº 18916, matrícula nº 27.867 do 2º Cartório de Registro
de Imóveis, de propriedade do Sr. Norberto Tavares, avaliado em R$ 227.753,38

(duzentos e vinte e sete mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito

centavos), conforme consta no Processo Administrativo nº 02.2006.054607.3.

Art. 2“. O bem púbiico objeto da permuta fica desata-tado, passando para a categoria dos
bens patrimoniais, e e bem particular ingressará no patrimônio público municipai

como sistema de lazer.

Art. 3º. O proprietário da area particular deve desistir expressamente de qualquer
diferença existente entre o valor da avaliação do seu imóvel e o valor da avaliação
do imóvel público.

Art. 4º. Todas as despesas decorrentes da permuta ora autorizada, relativas a lavratura da
escritura de permuta e seu respectivo registro correrão por conta do proprietário
imóvel particular.

Parágrafo único. O proprietário particular tem 120 (cento e vinte) dias após aprin o
da presente lei para formalizar junto à Prefeitura Municipal pedido administrativo

5
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

para lavratura da escritura de permuta e seu registro junto ao Cartório de Registro
de Imóveis, sob pena de reversão da pennuta.

Art. Sº. Esta lei complementar entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal
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confrontação, em curva com raio de 82, 81 metros e desenvolvimento de 61?4 metros; dai,

defieie à esquerda peia mesma confrontação em curva com raio de 55, 50 metros e

desenvóivimenio de 36, 74 metros até atingir o alinhamento prediai da Avenida Leao Xiii; dai,

defiete à direita e segue na mesma confrontação em curva com raio de 363, 99 metros e

desenvoivimento de 83,85 metros; dai, defiete à esquerda e segue com azimute 227º385?“e

ª João Nantes Júnior com azimute 57º5827" e distância de 14, 79 metros; daí defiete à esquerda

% PROPRI iETÁRiO: MUNlCÍPlo DE RiBEiRÃO PRETO, inscrito no CNPJ sob nº 56. 024 581Í'OOO'3—

º

56, com sede na Praça Barão do Rio Branco, sin, nesta cidade.

OOiioiai de Registro de me (“ªmººº % “3(
*

", imóveis de Ribeirão Preto 113494) ) 17 ' ”
LiVRO nº 2 — Registro Gera!

, _
28 dejuiho de42016 ª»

(TMÓVEL: Área de terras destinada a(Sistema de Lazer, situada no iado par da Avenida Costábiie

Romano, no ioieamento denominado Ribeirânia - Gieba 8, nesta cidade, com a seguinte

descrição: inicia em um ponto distante 244,72 metros da Rua Major Avelino Vieira, iocaiizado na

confrontação com a Avenida Cosiábiie Romano; deste ponto, defieie à esquerda pela referida

avenida em curva com raio de 35, 83 metros e desenvolvimento 35,64 metros até atingir o

alinhamento predial da Praça Assis Chateaubriand; dai, defiete à direita e segue na mesma

distância de 39,65 metros, confrontando com propriedade do Monioipio de Ribeirão Preto

(matriouia nº 161.669); dai, defiete à esquerda e segue com azimute 155º53'57“ e distância de

122,40 metros, confrontando com o iote nº 1 da quadra nº iOZ-A (mairiouia nº 23.767”); dai,

defiete à esquerda e segoe paia Rua Lamartine Beiém Barbosa, com azimute 127º16'38” e

distância de 16, 21 metros; dai, defieie à esquerda e segue coin azimute 4iº59*58” e distância de

35, 30 metros, confrontando com o iote nº 13 da quadra nº iGZ (matricuiaanº 6 678); dai defiete a

direita e segue corn azimute 128º23'46” e distância de 20, 88 metros, confrontando com o iote nº

13 (matrícula nº 6678) e parte do iate nº 14 (matricuia nº 30 079), ambos da quadra nº 102; dai
defiete à esquerda e segue com azimute 42º68ª69” e di stânoia de 36, 06 metros, confrontando

com o iote nº 1 da quadra nº 102 (matricuia nº 2 862); dai segue atravessando o ieito da Rua

e segue com azimute 36º22M” e distancia de 35, 06 metros, confrontando com o lote nº 14 da

quadra nº 95 (matriculaanº 59. 486); dai, deiiete à direita e segue com aZimUte 12?ºi?i8” e

distância de 25 00 metros confrontando com os ictes nºs 14 (mairicuia nº 59 486) e nº ”ES

(matricuia nº 10081) ambos da quadra nº 95; daí defieteà esquerda e segue com azimute

36%? 51” e distância de 49,00 metros, confrontando com o iote nº 1 da quadra nº 95 (matricuia

nº 28.289) e com o leito da Rua Maria da Giória Machado Sant'Ana; dai, defiete à direita e segue

peia referida rua, com azimute 127º06'19" e distancia de 34,81 metros; dai, defiete à esquerda e

segue com azimute 46º04*06" e distância de 36,00 metros, confrontando com o ioie nº 14 da

quadra nº 88 (matrícuia nº 626474; dai, defiete a esquerda e segue com azimute 35º43'i0" e

distância de 35,00 metros, confrontando com o xote nº 1 da quadra nº se (metricuis nº 1 16.825):

dai, deflete à esquerda e segue paia Avenida Costabiie Romano, com azimute 367º20'41" e

distância de 65, 39 metros, alcançando o ponto inicial desta descrição perfazendo a area totai de

29 143 05 metros quadrados; cadastrado na municipalidade iocai sob nº 501 293.

Continua no verso
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418129 283'87/2616 13:36:23 2/2 ,Afo/
www—uw—

I
Verso

CNS Matrícuía Folha[ 11.249—0 & [ 172.691 ; [. 8 ;

/ REGÍSTRGS ANTER10RES: Transcrição nº 21.589, de 13/10/1965? ioteamento inscrito sob nº
93, às fbíí'ías 338 do livro 8—A, de 0110811967, mediãcado peêa inscrição nº 143, às folhas 355 do
íêVfo & e 08/06i1973, e matrículas nº 8.1?7, de ZSIQSH 977, e nº 15773, de 19iO411979 deste

ibeirão Preto, SP, 28 de juího de 2016. Marcelo Cíccaroni de FreitasÉ!!!” ?"

, oficial substitute.

AVA/172691 — Preno'tação nº 418.129, de 0718312016. A presente matrícula foi aberta nos
termos cid requerimento datado de 1810332016, acompanhados de píanta e memorial descritivo,
e em observância ao dispºsto no item 301 das Normas de Se ' o dos Cartórios Extrajudiciais

_fov ento nº 58189). Ribeirão Preto,.
,

, oâcíaí substituía.

Segundo Oficíaíde Regime
de ama—x eis de R%beíràe Preta

”"'—..]...
,

Certifico "e dou fé que esta certidão reproduz os atos da matrãcula nº ??.289'2; que nos arquivos desteserventia não há outrº registrº de ônus reaí ou de ”ação pessoaf reipersecutórãa gravando o imóvel, aíém doseventualmente neta reãatadns; e que foi extraída nºs termos do artêgo 19 & 1º da Lei 6015/73. .Ribeirã Pre-toi 28 de juiho de 2015.
.Eu “º“

&“
f

, Marcelo Aíves Valadares, escrevente autorizado, assino.
.

ª]
_ HH!!!lilllllllíllllllllmlã Protocoto 418129Ultimaato 1

Certidão iá cotada no título 28:07/2016
Avenida Antônio Díederíchsen, 400 Jardim América. CEP: 14026—250 Tei. (16) 21 ?1—9280
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ciemºte “Qui:: de EspettameÍ/to de Uzbsnim

Associação dª Mºradores dª Ribeirânia 7.

Rua Carlos Lucas Evangelista 701 —- CEP 14096480
Fone: 624 3842 ou 610 0801 ou 9991 3552

:

Ribeiêão Pretº, ,16 de dézéin'bróde; 2603 7
»

João Theodoro
DD. Secretário de Planejamento e Gestão Ambiental
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Vimos responder solicitação da SPGA encaminhada através do
Ofíciº nº 179!03 —— PGA—10, datado de ii)/1152003, referente à? área
verde ocupada ceth construçãº residencial cºm endereço na ma'loão
Nantes Limiar 399,1)airro Rlbeirânía, cabendo a seguinte manifestação
da Associaçãº ãe Memêeres sºbre a invasão considerada não
inteecienai:

4

lº) 6 proprietáxie do ànávei equivocadamente construído em área que,
por errº foi demarcada em lote não passível de “uso, deve procurar 6
Ministério Público -— Curadoria do Meio Ambiente, para, em comum
acordo com este órgão entrar em acordopara «aelaboraçãe de “Termo *

de Ajustamento de Conduta” com () Btó deque «seja trocada área,
comprometendo—se entretanto, a efetuar compensação de modo a
minimizar os efeitos da solução de contmuidade em local programme
para área verde e/6u de lazer;

imóvel, alertando que, em nenhuma outrà oportunídede, caso venha a
ocorrer situação semelhante, ou de proposta de igual teor, será aceita
pelos representantes dos moradores (101335130.

Como foi o próprio interessadº que procurem os. meios para
regularizar sua situação, em havendº assentimento do Ministério

- Público, somente para este caso, há a concordância da AMOR, para que

&”
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' ' ' .“. . .- !
acena-xana de Deveria ente &» .ªu-lm“;

se alcance, através êle medidas mitigáderasªqúe sefão propostas noTAC,
'

.a solução para o caso quesçiá único
' ' " Í

Não se abnrá discussão para nenhum outroprececlente.
Reiteramôs ag ilustre Seçretário, recém amassado nossos votos

de consideração &: apreço.
' &

&esarlenàa/ ”SVG/ªj
Ivens Telles Alves

Presidente
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
4

Estado de São Paulo
. _

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental

TERMO DE COMPROMISSO pn IMPLANTAÇÃOHE

MANUTENCAO DE AREA VERDE

Eu, NORBERTO TAVARES, RG nº 9.715.340 SSP - SP, CIC nº 818.768.908—00,

proprietário do lote n. 01, quadra 11. 128, cadastro municipal n. 18.916/81, do loteamento

Ribeirania, Gleba B, nos termos da Lei, particularmente, o Código Municipal do Meio

Ambiente, Lei Complementar nº 1616/04 e Decreto nº 392/2004, comprometo—me a:

a) Concretizar o processo de permuta do lote onde se dará a implantação do paisagismo

com o atualmente ocupado por sua residência& fazendo constituir no primeiro uma área

de lazer para a população do bairro, conforme processo n. 18767 9 98;

b) Implantar o projeto de paisagismo aprovado pelo Departamento de Gestão Ambiental,

na sua íntegra, no prazo máximo de um ano;
c) Após plantio, manter a área em condições propícias ao bom desenvolvimento das

ªw mudas previstas em projeto, durante o período de 02 (dois) anos contados a partir da

conclusão dos serviços de plantio, executando:

. Controle de infestação de formigas cortadeiras;

. Coroamento de mudas;

. Roçada do gramado e erradicação de gramíneas invasoras, com manutenção de

cobertura morta sobre o solo;
. Reposição das perdas ocorridas no periodo de manutenção;

. Irrigação das mudas, especialmente no período inicial de desenvolvimento, de forma

a impedir que os espécimes plantados sejam prejudicados por falta de água no solo.

Ciente de que o inadimplemento das obrigações ora assumidas poderão ensejar as

sanções previstas em Lei, firmo o presente.

Ribeirão Preto, %“aàá “3133?“ij 2.008

W *

/ a

. T> Kill
..

Assªi/natura com firma reconhecida

..easgeosoamma concentro oenoremàm ,. ªgiam em" 52:85 ae :, sua 5

& ar;/rªma aeeeaaaaa inª. titã atrªia
Eeerenanee àotonzaaa

AV. %%%& ZEE %%%& “(588%

'RlBEiãÃG PRE”? 5393?

“MAX: (tªi 3543—569”

:
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471616 26/09/2818 10:35:00 lil

,. :, º Oficial de Registro de Mªffººª'ª Fºlhª“ª ' imóveis de Ribeirão Preto [ªs“24% ) [ 181594 ( ºlªm)
LlVFiO nº 2 — Registro Geral é _ 26 de setembro de 2018

“x( IMÓVEL: Área de terras resultante do desdobro do Sistema de Lazer, designada Área 1 , situada
no lado impar da Rua João Nantes Júnior, no loteamento denominado Ribeirânia — Gleba 8,
nesta cidade, com a seguinte descrição: inicia em um ponto distante 168,00 metros da Rua
Major Avelino Vieira cie Andrade Palma, localizada na confrontação com a Rua João Nantes
Júnior; deste ponto, segue por referida rua com azimute 36?º24'15" e distância de 12,50 metros;
dai, deflete à direita e segue com azimute 36º22*14“ e distância de 35,00 metros, confrontando
com a area resultante do desdobra (matricula nº i81593); dai, deflete à direita e segue na
mesma confrontação, com azimute 127º'l7ª18" e distância de 12,50 metros; dai, deflete à direita
e segue com azimute 21602214" e distância de 35,80 metros, confrontando com o lote nº 14 da
quadra nº 35 (matrícula nº 59.486), aicançando o ponto inicial desta descrição, perfazendo a
área total de 437,50 metros quadrados; cadastrado na municipalidade local sob nº 267.137.
PROPRlETÁRlO: MUNlciPlo oe RiBElRÃO PRETO, inscrito no CNPJ solo nº 56.024581/0001—
56, com sede na Praça Barão do Rio Branco, sin, nesta cidade.
REGlSTROS ANTERlORES: Transcrição nº 21589, de 1311811965, loteamento inscrito sob nº
93, às folhas 338 do livro 8—A, de 91/88f1967, modificado pela inscrição nº 143, às folhas 355 do
livro 8—8, de GER/06119378, e matriculas nº 8171 de 251051197l', nº 15771, de 19f0411979, e nº
172691, de 28107/2016, deste Registro. Selo digital: 'liZ4903'liOOGOO 0605382184. Ribeirão
Preto, SP, 26 de setembro de 2018. Marcelo Alves Valadares , escrevente
autorizado.

AVA/181594 - Prenotação nº 471.616, de 21/09/2018. A presente matrícula foi aberta a
requerimento do proprietário, datado de 221883018, em virtude do desdobra aprovado pela
municipalidade local, nos termos do processo nº 2006-654607-3, conforme se verifica da
certidão nº 184522018, datada de 161072018. Seio digital: i1249033106000000053871SQ.
Ribeirão Preto, SP, 26 de setembro, de 2618. Marcelo Alves Valadares
escrevente autorizado.

1

Segundo Oficialde Registro
de lmoveis de Ribeirão Preto

_.

Cenlfco e dou fé que esta certidão reproduz os atos da matricula nº 183594; que nos arquivos destaserventia não há outro registro de ônus real ou de ação pessoal reípersecuiória gravando o imóvel, além doseventualmente nela relatados; e que foi extraída nos termos do artigo 19 5 lª da Lei 6.015/?3.Ribeirão Pret 26 de setembro de 2018.
Selo digital: 1%4903030080000005393180.
Eu fºiA «,

, Marcelo Alves Valadares, escrevente autorizado, assino.
Ultimo ato 1 lllllllllllllllllllllllllllil Protocolo 471616Certidãoliá cotada no titulo

— 26/09i2018
Avenida Antônio Díederiehsen 400 Jardim América CEP: 14823—259 Tel. (16) 2111—9200
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Secretaria de Pianejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de imóveis (CAT!)

Laudo de Avaiiação nº. 130!2020

mgª-mm 337—
“www,—_ª“ PMJ“;— asnrsvn. .::; :

Novembro/2020
RESUMO

rammnm

hanna»:

— ssa-axe:

Nº 130/2020

Avaliação de imóvel

Avaliação da área para fms de permuta.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Leão XIII, s/nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Eng. Civil CARLOS HENRIQUE SILVA CREA nº 5061398010

Arq. Urb. JOSE ANTONIO LANCHOTI CAU nº A15941-7

_Ç Eng. Civil JORGE A. PELLEGRINÍ ARMENIO CREA nº 5061770401

* R$ 226.437,39 (Duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e

sete reais e trinta e nove centavos).

Praça Alto do São Bent0,11 —— lº andar Jardim Mosteiro— CEP 14085—450

Fone-39773133 Fax 3977 91 41

fls. 156/187



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de iação nº. 13012020

FGLHA Nº... *. ou ou“: no nsaznemugeeça

I- OBJETO
“É “aan“ & º

: “vu; use ª: .: e;,!.aacsgoseesmenrmwnª:'nsaaqeazeue
:

_.ªt _

— “a;aº:—afªgº (“, fªrá“O presente Laudo de Avaliação nº. 130/2020 é referente ao:
cecaeasaouezaaz/,C;ãª;02 2006 054607-3

. , , &

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ªªªª'ªªªªªªªªºªªº“
Rua José do Rosário, s/nº

501.293
.

PREFEITURA MUNICI?AL DE RIBEÍRAO PRETO

Ribeirânia
&

L-Oó

21.589 - lº CRI RP
»::ummmrwm_

a

Em?“

,

Avaliação da área para fins de permuta

29/01/2018

R$ 13.475.434,67

21.672 701112

Figura 01 — Identificação do
imóvel e seu cadastro
municipal. Fome: Coderp,
29/01/2018 »

Praça Alto do São Bento, 11 — Iº andar « Jardim Mosteiro — CEP 14085-450
Fone - 3977—9133 — Fax 3977 91 41
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauto

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

FGMWdaAvalhoãanâáâwnznãm ;

PRGC.ºª/ãââªíã«— <>. of“ " '

_, '

>

Lei
II - OBJETIVO

temem-"ª"
, _ , _ aswaaeeeov-ª '

O presente Laudo esta destmado & Avaliªcao de Darte a . *. "." '. “

437,50 m2 de propriedade de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, ara fins

de permuta.

III — METODOLOGIA

O trabalho obedeceu às técnicas e diretrizes da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) - NBR 14653—1 — Parte 1: Procedimentos gerais e 14.653-2 —- Avaliação de bens ——

Parte 2: Imóveis urbanos.
Os dados numéricos referentes às dimensões e áreas consideradas nos cálculos e aceitas “””"“

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

cadastro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto constantes do Processo nº 02 2006 054607-3.

Foram utilizados o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado e 0 Tratamento

Científico dos Dados, objetivando atender as recomendações contidas na ABNT NBR 14.653—1 e

NBR 14.653—2.

ESTIMAÇÃO PONTUAL

. VARIÁVEIS oo IMÓVEL AVALIANDO

Através desta amostra foram deteminadas as variáveis relevantes para retratar o comportamento

do mercado e assim a tendência de formação dos preços dos terrenos na região avalianda.

“âésifíeàçãog “3 ª;.j .Deâcdção dayeráve, '
'

Hábâíííâçêâ“

Bairro Texto Texto Bairro onde o imovet se localiza sim

Endereço Texto Texto Endereço compteto do ímóvei sim

lmºormante Texto Texto Nome ou ídehtífícação do informante sim

Área total Numérica Quantitativa Area total do imóvel medida em m2 sim ”"““

Valorunítário Numérica Dependente Vatortota! doímóveã dividido pela Area total (mº) sim

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

relacionados, foi investigado, com a ajuda do programa SísDEA —— Modelagem de Dados, 0 modelo

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

A determinação do modelo matemático pressupõe a representação simplificada das propriedades

e do comportamento do mercado. Assim, o valor unitário de venda do terreno residencial e misto

na região avalianda, pode ser obtido pelo seguinte modelo matemático (equação de regressão), de

acordo com cálculos precedidos: Para a aplicação de inferência estatística foi obtido uma amostra
significativa de dados. Neste trabalho de avaliação foram selecionados 24 elementos de pesquisa
de dados de lotes de terrenos à venda ou vendidos na região circunvizinha ao imóvel avaíi de,
cujas características principais encontram—se relacionadas abaixo: É E

“ª; j'sb
“ªª

Praça Alto do São Bentº, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro - CEP 14085—450 ” 4/Fone-3977-9133 —Fax 397791 41 'ª 11
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de Avaiiação nº. 130/2020

_!
: ªdereço.

,

“Wio emir
"

DINARDI IMOVEIS

Ribeirânia Rua Professor José Loureiro Júnior EXECUTIVA EMPREENDIMENTOS IMOBII. 086 865,88

Ribeirânia Rua Antônio Daraheh
_

DINARDI IMOVEIS 884 886,88

Riberânia Rua Maria da GIória Machado Sant'Anna CLASSIC ASSESSORIA IMOBILIÁRIA 488 657,58

Riberàriia Rua João Nantes Júnior CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 487,5 450,51

Riberâhia Rua Francisco Riceioni Linear Negócios ImobiIiários Ltda -ME 487 6I7,85

Riberânie Rua Pedro Pegoraro CIRCUIUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 482 750,00

Riberània Rua Pedro Pegorero IMOBILIARIA TRADE 482 750,00

Riberânia Rua Luiz Iuoii IMOBILIARIA TRADE 400 848,75

Riherârria Rua José Zorzenoo IMOBILIARIA TRADE 400 540,00

Riherãhia Rua José Rosário DINARDI IMOVEIS
_

885 584,42

Riberârrie Rua Agostinho Veiga CLASSIC ASSESSORIA IMOBILIARIA 880 568,42

Riherâhie Rua Agostinho Veiga CLASSIC ASSESSORIA IMOBILIARIA 880 568,42

Riberàhia Rua Agostinho Veiga, 84 Sequoia Negócios Imobiiiários 880 544,74

Riberâhia Rua José Rosário ,
CLASSIC ASSESSORIA IMOBILIARIA 875 482,00

Riberârrie Rua José Rosário Rosa & Rahgei —- Coosuhoria e Assessoria III 875 600,00

Riberânia Rua Coracy de ToIedo Piza Borghi 870 681,08

Riberârria Rua EeIipe MigueI Curi, 880 DIMAS LEMOS 860 575,00

Riberânia Roe FeIipe MigoeI Cori CIRCULDS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 860 450,00

Riberârria Rua Feiioe MigoeI Curi CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 860 472,50

Riberània Rua Coraey de ToIecIo Piza CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 860 487,50

Riberàhia Rua Abrahão Issa HaIaek CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 860 495,00

Riberânia Rua FeIipe Migoei Curi Oportuniie Negocios ImobiIiarios Lida 860 580,00

Riberânia Rua JuIieIa Macedo Pereira EXECUTIVA EMPREENDIMENTOS IMOBIL 860 472,50

Rua Abrahão Issa HaIeck CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS

mee—se eee... . ... .. ,.
Vutpa : R$ 517,57] me

,
8788845.» ,,,,,,,,,,m, aasªsxsicseªxscm: 888888 ,

VTA= Athutpa «WW
vm: 437, 50 x R$ 51757 —

Aªªªfâªªªªºªª

VTA= R$ 226. 437,39 (Duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e

nove centavos).

Praça Alto de São Bento, 11 —— lº andar -— Jardim Mosteiro — CEP 14085-450
Fone - 3977-9133 - Fax 3977 91 41 % SÁI
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de Avaliação nº. 130/2020

IV — CONCLUSÃO

O valor do imóvel avaliando, em janeiro de 2618, de propriedade de PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO, Iocaiizado no subsetor Leste L—Oó, em Ribeirão Preto, é
de R$ 226.437,39 (Duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e nove
centavos).

V — ENCERRAMENTO

O presente laudo possui 11 folhas impressas de um só Iado, todas rubricadas e a última datada e
assinada.

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2020.

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

K'“ “»

rª: oocee W«meem—'N'-! em regen“;—

06 5434333
mgª Caim“ «WV,

amsnwcmsw— Çâââã .,», » ,..jâàeªmczounn-uc-n

ª— sectmaae”Manoa & €£$-í oPubiica

$?WIS*Q

*

“mayra;

Praça Alto do São Bento, 11 —— iº andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450 6/Fone - 3977—9133 - Fax 3977 91 41 “
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de imóveis (CATl)

Laudo de Avaliação nº. 130/2020

Relatório Estatístico # Regressão Linear

1) Modelo:

. 02.2006.054607-3

2) Data de referência:

. quinta-feira, 26 de novembro de 2020

3) informações Complementares:

Total de variáveis: 2

Variáveis utilizadas no modelo: 2

Total de dados: 25

Dados utilizados no modelo: 24

1) Estatísticas:

Coeficiente de correlação: 0,7662259 ] 0,1539310
Coeficiente de determinação: 0,5871021

Fisher « Snedecor: 31,28

Significâncie do modelo (%): 0,01

1) Normalidade dos resíduos:

Resíduos situados entre -1o e + lo 68% 75%

Resíduos situados entre *1,646 e + 1,646“ 90% 87%

Residuos situados entre 4,966 e + 1,963 95% 100%

l) Outlíers do modelo de regressão: , _ ,A

Quªntidaoe de outliers: O
“ 66/35 “à % ij ?

,

3
M M,

% de outliers: 0,00% « .—— —

“ '

í—íi
. ,,,,mw

Mãe ?úbâica

Praça Alto cio São Bento, ll —- lº andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450
Fone » 3977—9133 — Fax 3977 9141

fls. 161/187



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaliação Técnica de imóveis (CATI)

Laudo de Avaiiação nº. 130l2020

Explicada 0;000 1 0,000 31,282

Não Explicada 0,000 22 0,000

Total 0,000 23

1) Equação de regressão / Função estimativa (mode, mediana e média):

[E./Valor unitário = +0,0009880121322 +2,15?9183á2E-006 * Área tetai

9) Testes de Hipóteses:

Área total
Valor unitário 1/y 5,22 0,01

10) Correiações Parciais:

Vaior unitário

nu..“X'ví'Yàlv'DS'KQàsª g

Praça Alte do São Bente, 11 — iº andar —— Jardim Mosteiro «— CEP 14085—450

Fone — 3977—9133 — Fax 3977 9141
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estacio de São Paulo

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

Laudo de Avaliação nº. 130l2920

:
_

v

*

l
& natªl

l

aela de Fundamentação — NBR 14653-2

Completa quanto a
toda as variáveis
analisadas

Completa quanto as
Caracterização doimóvel 4 , _ .variáveis utilizadas no
avaliando

Adoção de situação
paradigma

Quantidade minima de 3ll<+1), onde k é o

da dos de mercado, ,

número de va riáveis

efetivamente utilizados — _ ,
indeendentes

Apresentação de
informações relativas a
todos os dados e

identificação dos dados de variáveis analisados na
modelagem, com foto a
ca racteristicas
observadas pelo autor
do lauclo

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

Apresentação de
informações relativas
aos dados e variáveis
efeti va mente utiliza dos
no modelo

Admitida, desde que:
a) as medidas das
caracteristicas do
imóvel avaliando não
sejam superiores a
100 % do limite
amostral superior, nem
nferiores à metade do
imite amostral inferior
) o valor estimado não
ultrapassa 20 % do
valor calculado no
imita da fronteira
amostral, pa ra as
referidas variáveis, de
per si e
simultaneamente, e em
módulo

Extra polação

Nivel de significância
somatório do valor das
uas caudas) máximo
ara a rejeição da
ipótese nula de cada
eressor teste bicaudal
Nivel de significância
máximo admitido para a
rejeição da hipótese nula

Grau de Fundamentação do Laudo ill

Praça Alto do São Bento, ll — lº andar — Jardim Mosteiro -— CEP 14085—450
Fone - 3977-9133 - Fax 3977 91 41
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Púbiica
Comíseão de Avaliação Técnica de Imóveis (CAT!)

Laudo de Avaliação nº. 130I2020

Data de Referência:

quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Informações ComglementareszPERMUTA DE LOTES — R&BEIRANIA

Dados gare a groiegão de vamres:

. Área totai = 437,50

' Bairro : R&BEtRANIA

' Endereço = RUA JOÃO NANTES JUNIOR

. !nformante :
Valores da Moda gare Nível de Confiança de 80%

*Valor Unitário

.

.

.

Minimo (4,70%) = 493,23
Médio : 517,57
Máximo (5,19%) = 544,44

'Valor Total

.
Mínimo : 215.787,54
Médio : 226.437,39
Máximo = 238.193,03

clntervalo Predição

.

.
O

O

.

Mínimo = 181.756,58
Máximo : 300.246,24
Minimo (19,73%) = 415,44
Máximo (32,60%) = 686,28

..,“, , “:,.

Campo de Arbítrio ,; && é
RL Mínimo “89,94

1
,

%%ÉÉ;RL Máximo = 595,21
“,.—soam;

«

,
»,

É” (9 €£$ (»
mg.,

mg;.

;,

«_

%ªwgâanzseazc'ª =*

?;Émâce ?

Praça Alto do São Bento, 11 — lº andar —— Jardim Mosteiro —— CEP 14085—456 ?;
Fone - 3977-9133 — Fax 3977 9141 '
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RIBEIRÃO PRETO - S. P.
MATR GULAu cantam BE mmm BE mama OW . í

.uvso N, 2 -- seezsmo GERAL,
'

3
( “ªª? &

" .

N

IMÓVEL: Um terreno urbano situado nesta cidade, com frente para a Rua Jo—

sê Rosário, ão lado par, constituído pelo lote h? 01, da quadra nº 128, —

'do loteamento Ribeirânia — gleba B, com a área de 442,50 m32., medindo —

9,00 ms. de frente para a referida rua; 30,00 ms. da frente aos fundos, «

na confrontaçãe com o lote n? 02; 34,00 ms. também da frente aos fundos,—

pelo outro lado e em linha inclinada, na confrºntação.com um Sistema de »

Recreio, tendo nos funaos a largura de 20,50 ms. na confrontação com os —

lotes n?s 10 e 11; estando a quadra nº 128 delimitada pela Rua José Rosâ—

rio, pela Avenida A, pela Rua 43 e pela Rua Dr. Avelin0.Vieíra Andrade «

(Palma; 0 lote nº 01 está situado entre o Sistema de Recreio e uma faixa «

'

de conceSsão da Cia. Paulista de Força e Luz, distando a 116;00 ms. dessa

faixa ae concessão; cadastrado sob n? 18916/81, na Prefeitura Municipal —

local.—
mM* PROPRIETÁRIA: INORP — imobiliária Nova Ribeirão ereto S/A.ç com sede nes—

ta cidade, inscrita no CGCMF sob n? 55.985.675/0081—29.—
TITULO AQUISITIVO: Transcrito sob n? 21589 e modificação de loteamento rg_

gistrado sob nº R.l/157?l, neste Registro.—
Ribeirão Preto, 18 de fevereiro de 1982. 0 Of. Maio:_;,,;;«—#éªªâªááV '

Euclemir Machado.— (:::;Eõ,x////
Eml.ZOÚ,OO * ESt.4G,QO ' Cart.38,00 = Cr$ 270303 * .25111 ' G.8ll/310.

» R.l/27867
TRANSMITENTE: INORP — Imobiliária Nova Ribeirão ?reto S/A., acima qualifâ
cada.»

&

& '

ADQUIRENTE: Antonio Jorge Sobrinho, comerciante, brasileiro, portador (do

RG nº 4.118.254—SSP/SP e do CIC nº 051.316.7?8—15, casado no regime da cg

munhão de bens, antes às vigência da lei n? 6515/77, cºm Maria Apareakh —

_,.'%« Sardinha Jorge, domiciliado nesta ciãadeQ-
TÍTULO: Venda e compra.—
FORMA DO TITULO: Escritura de 29 de aezembro ae 1981, de notas do 4? Tabg

lião áesta cidade, livro 606, folhas 134.—

VALOR: Cr$ 16.810,06. (Valor venal ãe Cr$ 247.800,00).-
Consta do título o certificado de regularidaàe de situação do IAEAS, sob

n? 624.016, válido até 28 de fevereirº de 1982.— “
OBSERVAQÓES: O adquirente se obrigou per si, seus herdeiros e sucessores,
a cumprir e respeitar as restrições do tipo B, constantes do loteamento,—

a saber: 1 — RECUOS — em todos os lotes serão exigiãas as seguintes faiª
xas absolutamente sem nenhuma eaieiéação, inclusive balanços e saliências
a) Entre o alinhamento e qualquer,eâificação uma faixa com recuo de 6,00_

> ms.; b) nos lotes de esquina entre os alinhamentos das vias pâblicas e as

(continua no verso)

&.
«»

,

_)
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MATRÍCULA FOLHA —

( ms”) ( ;]
edificações com recuos de 6,08 e 3,00.ms.; c) em cada laterel uma faixa —

de 1,60 ms. da frente ao fundo; d) toda a edificaçãº principal deverá es—
tar recuada do fundo do lete 4,06 me]. 2? — ÁREAS — em relação a área ae
cada lºte será permitido somente a seguinte ocupação: e) quando & edificª
ção for em um único corpo 50% da área; b) quando a edificação for em QZ —

corpos a construção principal terá nº máxime 1/3 da área e.as edícules —

1/6 aa área. 1? — GABARITOS — o gabarito máximo oa çonstrução será de 02
pavimentos: &) quando o terreno tem declive da frente para de fundos o 93
barito máximo será de 02 pevimentos acima ao níyel da guia; b) quando o“

terreno tem aclive da frente para'os fundos a_gabarito máximo será de” 02
pavimentos acima da quota da 1/2 aa linha do eixo longitudinal; 0) será -
permitido faZer garagem no alinhamento quanáo.a quota de terreno num pon-
to situado a 1/2 distância ao recuo for mais de 2,00 me. acima aa guia. —

49 — Em cada lote, somente pederã ser construída uma única moradia desti—
nada a uma só família. 59 — Somente serão permitiáes fechos na frente da
edificaçãa nas seguintes cenaíções: e) gradil ou mureta até uma altura mª
xima de 0,60 cms.; b) quanáe & garagem for.nc alinhamento muro até o ní—

vel do tereeno, no seu alinhamento cºm a via pública; e) todo e qualquer,
mero devefâ estar recuado elee de 6,60 ms.. 69'— Divisibilidade àsslptesa
somente serão permitidas modificações nas dimensões dos lotes de maneira,
que da nova composição dos mesmos resulte sempre lotes com área maiores —

de que os anteriores. 7? — Servidões — em toão o lote situado a jusante —

nalizações de águas pluviais e esgotos sanitários para os lotes & montan—
te: a) e proprietário do late & jusante determinará a faixa onde passará,
as canalizações; b) e proprietárió do lºte a jusante ináicerã & seu critã
rio de acordo com o usufrutuãrio a forma, o prazo e a técnica ãe execução;
e) o proprietário do lote & montante será sempre o responeâvel pela manu—

tenção do uso da servidão, bem como responderá econômica e financeiramen—
te por &&HOS que este uso posea causar ao proprietário do lote & jueante.
Ribeirão Preto, 18 de fevereiro de 1982. O Gf. Maier*."“ ' Éâzãêáá
Euclemir Machado.— <::;;;,,////fEml.l.500,00 « 03 microf. — Cr$ 240,00 = Cr$ 1.740, —Est.348,00 — Cart.
251,00 = Cr$ 2.339,06 — Rec.25111 — G.Sll/818.—
———-——-....... ...—...ou...—....._........._......-...»-—-———_—————_—————-————-..—u...— —m———— ———-————-———'

R.2/27867.—
TRANSMITENTES: Antonio Jorge Sebxinho, comerciaete, RG nº 4.118.254—SSP/'
SP e sua mulher Maria :Áarecida Sardinha Jorge, do lar, RG nº?.G?L?584ãW/
SP, portadores do CPF DSl.3l6.778—15, brasileiros, caeados no regime -
da comunhão de bens, anecs da Lei 6515/7?, domiciliªdos nesta cidade.—

(continua na folha ZY
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LWRO N. 2 —-—— REGlSTRO GERAL

(ÁDQUXRENTE: Rolando Gilberto Santini, portador ao RG n? 7.733,634-SSP/SPN

e do CPF'nÇ 015.416,688—04, brasileiro, bancário aposentado, casado no rg
gime da comunhão de bens, anteriormente à Lei SÉLS/TT, com Zélia da Cunha

Santini, domiciliado nesta cídaâe.—
&

.TITULO: Venãe e compra.—
FORMA DO TITULO: Escritura de 21 de outubro de 1983, de notas da 5a. Tabª

liã local, Livro 57,folhas 322/324.—
VALOR: Cr$ 877.000,00”, »

_

_

OBSERVAQÓES: O adquirente se obrigou por si, herdeiros e sucessores & euª

prix e respeitar as restrições ao Tipo B, impostas pela loteadora, :cons—

tantes do título aquisitivo.- '.
,

Ribeirão Preto; 08 de novembro de 1983. O Cf.Maior -—4éãé&%?é

Euclemir Machado.—
' Á

,
_

«*

Eml.8.316,00—3 Microf.?20,00= Cr$ 9.036,00—Est.l.807,20—Cart.l.807,20=
Cr$ 12.650,4-0— —Rec.36061- G.?23/724L-

:

um...—...:...u—n—n—n-an-w-u ..,—.....u... _... na...-_..o—n- çpavu— ——————-——————————_ ___—_..._.-.._....__———_

R.3£27867.-
Pela escriture_ôe 22 de outubro de 1986, ao 49 Tabelião local, Livro 733,

folhas 320,05 proprieâârios Rolando. Gilberto Santini; Renº 7.733.634 —

SSP/SP, bancário aposentado e sua molher Zelia da Cunha Santini, RG n? —

lO.328.495—SSP/SPL de lides domesticas, brasileiros, casados no regime da

comunhão universal de bens, anteriormente ã Lei 6515/77, portadores do -
CPF n? 015.416.688/04, domiciliados nesta cidade, venderam & Heloisa Helg

na Oranges, analista de sistema, RG nº 8.527.430—SSP/SP e CPF numero —

005.486.688—09, brasileira, solteira, maior, domiciliada em Campinas, neg

te Estado, o imovel objeto óa presente matricula, no valor de Ces &L000,00.

A adquirente se obrigou por si, herdeiros.e euceseoree a cumprir e respei—

tar as restrições impostas pela loteadore, sendo de seu p o conhecimen—

tO-" '
:.

Ribeirão Preto, 28 de outubro de 1986. O Esor.Aut.
José Newton de Siqueira.-
.. ——— _-

Av.4/27867.— A
.

Conforme escritura de 26.02.88, da Tabeliã de Cândia, Comarca de Sertãoeg

nho, deste Estado, Livro 37, folhas 73 e fotocópia da cer 'dão de casameª

noel Luiz Teixeira, no regime da comunhão persia de

vil ao 19 Subdistrito local, Livro B—l7l, folhas Olõt
contraente & assinar—se Heloisa Helena Orongeeírean;

__.-...._»._._.-..—__...—o—p-u—u—n—u—a—————..———_——c——n_—_..— ...—_.- —u-——_———————-———.._—on

(continua no verso)
1
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R.S/27867.»
Conforme escritura de 26.02.88, ãe Tabeliã de Cândía, Comarca de SertãOo
zinho, deste Estado, Livro 37,501àas ?3, a proprietária Heloisa Helena »
Granges Teixeira, RG nº 8.527.430»SSP/SP, CPF nº 065.486,688—09, analista
de sistemas e seu marido Manoel Luiz Teixeira, por quem & assistida, RG »
nº 8 770. 970»»SSP/SP e CPF nº 026 336. 608»—19, engenheiro de produção, bra»
sileiros, casados no regime de comunhão parcial de bens, na vigência da
Lei 6515/77, domiciliados em campinas, neste Estado, venderam & Artur Na».talio Rodrigues, RG n? 811. 409»»SSP/DF, CPF n? 726. 937. 468»68, bancário, »

'N

objeto da presente matrícule, pelo valor de Cz$
C2$ 181;637 40).

-..—.....—_..—.—.....-......—-..._..,...—__._..—_.....___.._...—.,_..—.—_.—._
R. 6/2786?
conforme escritura de 25 de abril de 1989, lavrada no 19 Cartório de No»tas desta comarca, livro 523, folhas OSIVÇ, os proprietários Artur Nata»lio Rodrigues, bancário, portador do RG 811.409—SSP/DF e do CPF numero »

&726.937.468/68 e sua mulher Marisa Zanetti Rodrigues, bancária, portadora
ao RG 405. OSS—SSP/MS e do CPF 156. 558. 671/53, brasileiros, casados no re»
gime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6 SiS/7? domicilia—
dos nesta cidade, venderam & Flávio de Souza Bel;ini, brasileiro,engenhsíro hidráulico, portador do RG 3 911 19?»SSP/SP e do CPF 810. 8?9. 508/72, »
casado no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6 515/?7
com Lucia Helena Mezzilli Bellini, brasileira, arquit-ta, portadora do RS8 663. SSB—SSP/SP e do CPF 040. 759. 768/90 domiciliavo em ão Paulo, Cepi-tal, o imóvel objeto da presente matrícula, pelo
O adquirente se obrigou a cumprir e respeit-

;£ 03: da'

=:« !
::Sruloteadora, que e de seu conhecimento.» 'Ribeirão Preto, 02 de Maio de 1989. 0 Of. Maia»

R.?l27867
,

Conforme certidão de 28' de maio ãe 1992, extraída da escritura de 19 demaio de 1992, lavrei? ' Tertõrio de Notas desta Comarca, livro 579,folhas 125, os pra_ ,as Fíafio de Souza Bellini, engenheirohiãrãulico, portado» o” && nº 3. 911. 19?»»SSP/SP e do CIC nº815.8?9.568»72 e sua mulher Lúcia Helena Mazzillí Bellini, arquiteta,portadora do RG nº 8. 663 853»»SSP/SP & do CIC nº 040.759.?68»90,
K_ , ,_ (continua ficha DBL)
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anteriormente à vigência ãa_Lei nº 6.515!77, ãomíciliados em São Paulo,
Capital, venderam a Ari Facchini, comerciário, portadof do »RG nº
27.475;843—X—SSP/SP e do CIC nº 102.813,800—82, casaão no regime da
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6

Irene Facchini, do lar, portadora do RG nº
253.262,790—53, domiciliados nesta cidade,
matrícula; pelo valor_ de Cr$ 9.000.000,03
9. 666. 508, Bl)
Ribeirão Preto, 24 de junho de 1992. 0 Of.
Francisco Xavier P. Naccarat0.—

com Catarina
“ do CIC nº"'

R. 8/27867.— ”_
«Conforme eacrítura ea 26 de novembro &e 1. 992, lavrada no 19 Cartõrie de

Notas deste Comarca, Livro nº 590, páginas 141/166, os proprietários Ari

Facchini e sua mulher Catarina Irene Eacchini, já qualificados, venderam

& João Alves Marquee, portador do RG nº 10065319—S—SEPC-RJ e do CIC nº
29?. 743. 908/06, brasileiro,, separado judicialmente, comerciário,
domiciliaão nesta cidade, o imóvel objeto da presente matrícula, pelo
valor de Cr$ 20.080.000,00; o adquirente se coúprometeu por si e seus

sucessores, & respeitar e cumprir as.restrições %mpcstas pela lote=-ora,
das quàie declara ter pleno cºnhecimento.

»

(Valor Venal ãº;
35.943;102,72).— »

'

Ribeirãº—Preto, 16 ae dezembro de 1.992. O Beer) aut.
Paulo de Tarso Oliveira.-

*

R.9!27867
_

—

1
&

,“

Conforme escritura de 23 de julho ae 1993, lavrada no 49 Cartório de

Notas desta Comarca, livro 898, folhás 352, o proprietário João Alves

Marques, gerente comercial, BG, nº 10065319—5—SEPEC-R3, CPF nº
297.743.908—06, separado juãicialmentei brasileiro, domiciliado em

xJundieí—SP, vendeu a Gerson Feliebíno dos Reis, mêdico, RG nº
11.863.563-SSP/SP, CPF nº 020.267.938—16, cesadc no regime da comunhão

parcial de bens, na vigência && Lei nº 6,515177, com Marcia Cristina
Guerreiro dos Reis, enfermeira, RG nº 13;418.560—SSP/8P, CPF nº
077.842.668—80, brasileiros, domiciliados nesta cidaêe, o imóvel objeto
da presente matrícula, pelo calor ãe Cr$ 130m000.080;00. O aãquirente
obrigou—ee ainda, por sí, eeue( herdeiros e euceeeeree & cumprir e

respeitar as restrições do loteamento éo tipo "E" das quais tem pleno e

inteiro conhecimento. (Valor venal de Cr$ 22?.515.530,71).—

(grasileircs, casados no regime da comunhão parcial ãe bens,—N

kh

(continua no verso)
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/ ,.(R '" “NRibeirão Preto, 28 de julho de 1993 O Esc. .,
Marcos Antonio de Oliveira.—

AV.10/27867 — Premiação nº 243.507, de 101102006. (RESTRSÇÓES), O imóvel desta
matricula está sujeito às restrições urbanísticas constantes do processo de ioteamento
denominado Ribeirânia — Gieba B. inscrito sob nº 92, às folhas 335 do Livro 8—A, em
0110811967, e. modificação de loteamento registrada sob nº 1 na matrícula 15771, deste
Registro. Ribeirão Preto, SP, 21 de novembro de 2006. Margarete Carraro &;

,

,

escrevente autorizada.

R.11/27867 « Premiação nº 258.188, de 231112007. (VENDA E COMPRA). Nos termos de
escritura lavrada nas notas do 2º Tabeiião desta Comarca, às páginas 180/182 do iivro 652,
em 09 de novembro de 2007, os proprietários GERSON FEUSBINO DOS REIS, RG nº
11.863,563—8P, CPF nº 020.26?.938=18, médico, e sua mulher MÁRCIA CRISTINA
GUERREiRO DOS REÍS, RG nº 13.418,560-2, CPF nº 077.842,668—80, enfermeira;

brasiieiros, casados sob o regime de comunhão parciei de bens, na vigência da iei 6.515I7'7,

residentes e domiciiiados na Rua Gndibeoie Silveira, 388, nesta cidade, venderam o imóvei

desta matrícuie a NORBERTO TAVARES, RG nº 9.715.340—SP, CPF nº 818.768908-00,
representante comerciai, casado sob o regime da comunhão parciai de bens, na vigência de
lei 6515/77, com ROSANA APARECIDA FRANGKDSi TAVARES, RG nº 14.212.834-X—SP,

CPF nº 048.972.318—76, secretária; brasiíeiros, residentes e domiciliados na Rua Maria de
Glória Machado Santana, 680, nesta cidade, peio valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mii e
quinhentos reais). Emitida & DO! peão Tabeiião. Ribeirão Preto, SP, 29 de novembro de 2007.
isabel Novembre Sangeii

&

, escrevente autorizada.

República Federativa do Brasil
Estado de São Paulo
zº Oficíai de Registro de imóveis da Comarca de Ribeirão Preto

.
Mari Lucia Carraro - oficiaiaªªa _ ;" Dorva! Trindade de Souza oficial substituto

Certifico e dou fé que esta certidão reproduz os atos de matricula nº 2786? e que foi extraída nostermos do artigo 19 5 1ª de Lei 6 015173.
Ribeirão Preto 29 de ovembro de 2007

Hi il ll lilillilililillilliliiiil
Certidão ga corada no??? Protoco?0 258168 29f11/2007
Avenida Antonxoy : denonf» , ardirn, Amér' ea CEPz14020—250 Tei. (16) 21119200

Eu ,“

/' /
' a!8ubst um, assino.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
“ * Comissão de Avaiiação Técnica de imóveis (CAT!)

H. »
efe-.rxzmªªªmw'ª
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de Avaiiação nº. 131/2020

Novembro/2020
RESUMO

Nº 131/2020

Avaíiaçãc de imóvel

Avaliação da área para fms de permuta.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua José do Rosário, s/nº

NORBERTO TAVARES

Eng. Civil CARLOS HENRJLQUE SILVA CREA nº 5061398030

Arq. Urb. JOSÉ ANTONIO LANCHOTI CAU no A15941—7

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

R$ 227.753,38 (Duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta
e três reais e trinta e oito centavos).

26/11/2020

ª“.
91)

,.
» » -5Él' » x» : ' " “I'—

“t
5

,

Pªi“”.in-razn'avzun “gº?-â % "í _

O? ' ( '
1

“*
,, _; ?.:ícn

& _ªº

Praça Alto do São Bentº, 11 — 1º andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085—450

Fone - 3977-9133 — Fax 3977 9141
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de Avaliação nº. 13112020

1 — OBJETO

O presente Laudo de Avaliação nº. 131/2020/2818 é referente ao:
'“ ' “ '

02 2006 054607—3

_

SECRETARJA DE PLANEJAMENTO

Ribeirânia
L—06

27.867 — lº CRI RP

26/1 1/2020

R$ 756.490,12

442 50 mº

* “ªssumª 'ª'i'f.”
v e; &

&“ _,e »: : «

.. ...:.»

Figura 01 — ldemmcaçao ao
imóvel e seu %

cadastro
municipal. Fonte:' Coderp,
29/01/2018

Praça Alto do São Bento, 11 -— lº andar -— Jardim Mosteiro — CEP 14085—450

Fone — 3977—9133 — Fax 3977 91 41 ª;
(.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de Avaliação nº. 13132020

II - OBJETIVO

O presente Laudo está destinado a Avaliação de parte do imóvel, área a ser avaliada em
437,50 mª de propriedade de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para fins
de permuta.

III — METODOLOGIA
O trabalho obedeceu às técnicas e diretrizes da ABNT (Associação Brasileira de Normas

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

Parte 2: Imóveis urbanos.
Os dados numéricos referentes às dimensões e áreas consideradas nos cálculos e aceitas ””“““

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

cadastro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto constantes do Processo nº 02 2006 054607-3.

Foram utiiizados o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado e 0 Tratamento

Científico dos Dados, objetivando atender as recomendações contidas na ABNT NBR 14.653-1 e

NBR 14.653—2.

ESTIMAÇÃO PONTUAL

. VARIÁVEIS no IMÓVEL AVALIANDO

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

' fª", "ªº,',Z'nn—frítiásáifi'eáçâo
' " ,'_ Qescrição'de estase? ,

Hahiiitada

Bairro Texto Texto Bairro onde o'imóvei se !ocaiiza sim

Endereço Texto Texto Endereço eompieto do imóvei sim

lnformante Texto Texto Nome ou identificação cio informante sim

Área total Numérica Quantitativa Area total do imóvel medida em mª sim ª”“

Valor unitário Numérica Dependente Valor total do imóvel dividido pela Area total (mª) sim

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

relacionados, foi investigado, com a ajuda do programa SisDEA —— Modelagem de Dados, 0 modelo

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

A determinação do modelo matemático pressupõe a representação simplificada das propriedades

e do comportamento do mercado, Assim, o valor unitário de venda do terreno residenciai e misto

na região avaiianda, pode ser obtido pelo seguinte modelo matemático (equação de regressão), de
acordo com cáicuios precedidos: Para a aplicação da inferência estatistica foi obtido uma amostra i
significativa de dados. Neste trabalho de avaliação foram selecionados 24 elementos de pesquisa fª; &;

de dados de lotes de terrenos a venda ou vendidos na região crrcunvizinha ao imóvel avaliando, ' '

cujas características principais encontram—se relacionadas abaixo: ?soma re .lo
,oí/ªªªiª)«QJ' um€tãn'll

7ª“ L? »”: ,,IJ JJá GQ.ÉC'.1

ªêâeâestâo Púbfic
tasas

Praça Alto do São Bento, 11 — iº andar — Jardim Mosteiro — CEP MQE—â“

Fone - 3977—9133 . Fax 3977 91 41
'

Á)
_

,

Í
*

ã
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Bairro
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Riharâoia

" arara .
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Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria de Pianeiamento e Gestão Pública
Comissão de Avaiiação Técnica de Imóveis (CATI)

Laudo de Avaliação nº. 13112020

'

iriam " "

NADRI IMDSVEI
“ " "

Rua Inocêncio Coiuoci

Riharãnia Rua Professor José Loureiro Júnior EXECUTIVA EMPREENDIMENTOS 84080 838 385,38

Riberàoia Rua Antônio Daraharr DINARDI IMOVEIS 884 388,88

Ribarânia Rua Maria da China Machado SarrVArrrra CLASSIC ASSESSORIA IMOBILIARIA 438 857,53

Riharàrria Rua João Nantes Júnior CIRCDLUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 437,5 450,51

Riberãnia Rua Francisco Ricoiorii Linear Negócios Imohiiiários Lida ME 437 8I7,85

Riberâhia Rua Pedro Pegoraro CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 432 750,00

Riberânia Rua Pedro Pegoraro iMOBILIARiA TRADE 432 750,00

Riberâhia Rua Luiz Iooif IMOBILIARIA TRADE 400 348,75

Riberania Rua José Zorzenoo IMOBILIARIA TRADE 400 540,00

Riberàrria Rua José Rosário DINARDI IMOVEIS 385 584,42

Riberârria Rua Agostinho Veiga CLASSIC ASSESSORIA IMOBILIARIA 380 588,42

Riberâhia Rua Agostinho Veiga CLASSIC ASSESSORIA IMOBILIARIA 380 588,42

Riberània Rua Agostinho Veiga, 8i Sequoia Negócios Imohiiiários 380 544,74

Riharània Rua José Rosario CLASSIC ASSESSORIA IMOBILIARIA 375 432,00

Riberâhia Rua José Rosário Rosa & Rangai - Consuitoria a Assessoria I 375 800,00

Riharâhia Rua Coracy de ToIedo Piza Borghi 370 881,08

Riberânia Rua Fehpe Miguai Cori, 380 DIMAS LEMOS 380 575,00

Riberânia Rua Felipe Miguei Curi CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 380 450,00

Riberània Rua Feiipe Miguei Curi CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 380 472,50

Riberânia Rua Coraoy de Toiedo Piza CIRCDLUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 380
,

487,50

Riberâhia Rua Abrahão Issa Haiach CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 380 495,00

Riberãnia Rua Feiipe Miguel Curi Oportunite Negocios Imobiiiarios Lida 380 530,00

Riberânia Rua Juiieta Macedo Pereira EXECUTIVA EMPREENDIMENTOS IMOBIL 360 472,50

Rua Abrahão Issa Haiaok CIRCULUS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 340 848,53

mr » .???
Vutpa = R$ 514,70! mª Sºr—“«: a ati, 3.3 I

VTA = At x vutpa
vm: 442,50 x R$ 514,7(3

VTA : R$ 227.7 53,38 (Duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e tres reais e trânta
e oito centavos),

'
&

Praça Alto de São Bento, 11 -— iº andar —— Jardim Mosteiro —- CEP 14085—450
Fone — 3977-9133 — Fax 3977 97 41
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de Avaiiação nº. 13112020

IV - CONCLUSÃO

O valor do imóvel avaliando, em janeiro de 2018, de propriedade de PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, localizado no subsetor Leste L—Oô, em Ribeirão Preto, e'

de R$ 227.753,38 (Duzentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e tres reais e trinta e
oito centavos).

V — ENCERRAMENTO

O presente laudo possui 11 folhas impressas de um só lado, todas rubricadas e a última datada e
assinada.

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2020.

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

”»»-_o :»;Wiw
çGí'êq-Tgâ ”iªcufua—ãy. à“ % Íçºº. “É“,É.”

amv;

%“?ij Y : , ,MM 4em:.:5

mgª ue Sina
' CR viªggôiªeªªºªs-uzcn

“ ª “E ““ª. ª :kâfâãão Púbâêca

Praça Alto do São Bento, 11 — lº andar — Jardim Mosteiro —— CEP 14085—450 6/Fone - 3977—9133 — Fax 3977 9141 11
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de Avaiiação nº. 13112020

Reiatório Estatístico — Regressão Linear

1) Modelo:

' 02.2006.054607—3

2) Data de referência:

ª quinta-feira, 26 de novembro cie 2020

3) informações Complementares:

Tota! de variáveis: 2

Variáveis utilizadas no modeio: 2

Totai de dados: _25

Dados utilizados no modelo: 24

1) Estatísticas:

Coeficiente de correlação. 0,7662259 / 0,5392710
Coeficiente de determinação: 0,5871021

Fisher — Snedecor: 31,28

Signifrcância do modelo (%): 0,01

1) Normalidade dos resíduos:

Resíduos situados entre —1o e + lo 68% 75%

Resíduos situados entre 4,646 e + 1,546 90% 87%

Resíduos situados entre —1,966 e + 1,966 95% 180%

1) Outliers do modelo de regressão: '

?GLHA eªm B??“ ,Quantidade de outiiers: o fºgº?—DC.,— meªeó: ªâmêàigíã, ? nªum"
% de outiiers: 0,603”º trigº Cªf *e “e th'a"lingetennnªªê ”Bgªê'tàgmªltª-eeee

Aâsàéâãâãiêê ªeee; & Gestão 3351ch

Praça Alto do São Bento, 11 — lº andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085—450 fj. 7/Fone - 3977-9133 - Fax 3977 91 41
ª 11

Rev/*
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
Comissão de Avaiiação Técnica de imóveis (CAT!)

Laudo de Avaliação nº. 13112020

1) Análise da variância:

Expiicada 0,000
'

1 0,000 31,282

Não Explicada 0,000 22 0,000

Totai 0,000 23

]) Equação de regressão / Função estimativa (moda, mediana e média):

[]./Valor unitário : +0,0009880121322 +2,157918342€—006 * Área tota!

9) Testes de Hipóteses:

)( 5,59 0,01Área totai
Vaior unitário lfy 5,22 0,01

10) Correlações Parciais:

Valor unitário

ª'»,

3-7” , %
?Gà.âêª—%ã'âªzznaçeàwezvra www» , “me”:

“ Hahn “x=—a

flªg? Cªn (3138 SE?»:seawsaât

,,»mW 813% 063393593&
%%%& ;âeêrãariá 00 Pianª? ªGªmmª

Praça Aito do São Bento, 11 — iº andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450 (“,
Fone — 3977-9133 — Fax 3977 9141

&
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Planejamento e Gestão Pública

6, oomxssão de valiação Técnica de imóveis (CATl)
3; “3.7“«uii—roman

seu; Laudo de Avaliação nº. 1312020

" - NBR 14653-2

Completa quanto a Completa quanto às
todas as variáveis variáveis utilizadas no
anaiisad d io

Adoção de situa ção
paradigma

Quantidade mínima de 3(l<+1), onde k é o

dados de mercado, V

úmero de variáveis
efetiva mente utilizados z nda—endentes

Apresentação de
'

informações relativas a
todos os dados e

identificação dos dados de variáveis analisados na
mercado modelagem, com foto e

características
observadas pelo autor
do laudo

Apresentação de
informações relativas a
todos os dados e aos dados evariáveis
variáveis analisados na efetivamente utilizados
modelagem no modelo

Apresentação de
informações relativas

Admitida, desde que:
a) as medidas das
caracteristicas do
imóvel avaliando não
sejam superiores a
100 % do limite
amostral superior, nem
inferiores à metade do
limite amostrai inferior
b) o valor estimado não
ultrapasse ZD % do
valor calculado no
limite da fronteira
amostral, para as
referidas variáveig, de
per si e
simultaneamente, e em

Extrapoiação

Nível de signmcância
somatório do valor das
duas caudas) máximo
para a rejeição da
hipótese nula de cada
re_ressor teste bicaudai
Nivel de significância
máximo admitido para a
rejeição da hipótese nula
do modelo através do teste

Todos, no mínimo no

Grau de Fundamentação do Laudo

Praça Alto do São Bento, 11 — iº andar — Jardim Mosteiro —— CEP 14085—450
Fone — 3977-983 — Fax 3977 9141
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

Laudo de Avaliação nº. 131122020

Modelo:

02.2006.054607-3

Data de Referência:

quinta-feira, 26 de novembro de 2020

informações ComglementareszPERMUTA DE LOTES — RIBEIRANIA

Dados para a projeção de valores:

. Área totat = 442,50

. Bairro = RIBEIRANiA

. Endereço = RUA JOSÉ ROSARIO

. informante =

Valores da Moda gara Nivei de Confiança de 89%

oVaior Unitário

. Minimo (4,67%) = 490,66
0 Médio = 514,70
. Máximo (5,15%) = 541,21

'Vaior Total
- Minimo = 217.118,88
. Médio : 227.753,38
. Máximo = 239.483,29

'intervaio Predição
. Minimo : 183.016,38
. Máximo = 301.437,58
. Minimo (19,64%) = 413,60
' Máximo (32,35%) = 681,21

º Campo de Arbítrio

. RL Minimo : 437,49

. RL Máximo = 591,90

g..» gâêigªãªgíºgimxíªmíªíªªzÉ
“ rª — Manas. & Gasãao Posner

Praça Alto do São Bento, 11 — iº andar — Jardim Mosteiro — CEP 14085-450
Fone — 3977-9133 - Fax 3977 91 41
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Prefeitura Munici |? de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 08 de novembro de 2021.

dimunw

mama:)

ºlª—ld

ºlª-llªmª

ªp
|É

.

.

Of. n.“ 1.079/2021—CM

'

931

WºBO

ªºl-'?JºH

l-ZOZ/HIBD

33190

LZDZIZSLB

ouíííº

010%de

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: “DISPÓE SOBRE A PERMUTA DE BENS IMÓVEIS NO
LOTEAMENTO RIBEIRÃNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS”, apresentado em
06 laudas, justificando—se & propositura pelas razões que adiante seguem. **
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo
efetuar permuta de imóvel particular com parte do imóvel público, localizados no bairro

Ribeirânia.

O senhor Norberto Tavares é proprietário de um lote na Rua

José Rosário, bairro Ribeirânia. Por um erro de marcação topográfica, o Sr. Norberto
acabou edificando em parte da área verde municipal ao invés de edificar em seu terreno,

que é lindeiro a área pública.

Em razão da ocupação indevida da área verde, tramitou

procedimento administrativo no Ministério Público que concordou com a permuta a ser

realizada com o imóvel particular e uma área do mesmo tamanho, devendo o proprietário
adquirir o terreno, arborizá—lo e urbanizá—lo, devendo depois doa—lo a municipalidade. O

inquérito civil foi arquivado diante da composição entre o proprietário e a Prefeitura

Municipal.

A Associação de Moradores da Ribeirânia se manifestou

aceitando a permuta, conforme documento em anexo.

O proprietário Sr. Noberto Tavares concordou com as
condições da permuta, assinando termo de compromisso referente a arborização,
implantação e manutenção de uma área de lazer para a população do bairro no local. A
manutenção se dará por prazo de dois anos.

O imóvel particular (matrícula nº 27.867 — 2º CRI) possui
442,50 metros quadrados e foi avaliado em R$ 227.753,38 (duzentos e vinte e sete mil
setecentos e cinquenta e três reais etrinta e oito centavos). A área pública (matrícula nº
181.594 — 2º CRI) possui 437,50 metros quadrados e foi avaliada em R$ 226.43 ,39:
(duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).

.«

? , e
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Além das condições do termo de compromisso, o proprietário
ainda arcará com a totalidade dos custos da escritura de permuta e seu registro no cartório

competente, tendo inclusive se manifestado abrindo mão da diferença entre as avaliações.

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 & oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemo—nos.

Atenciosamente,

M ?" ART" NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A
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mara Municipal de RIDGÍYGO Preto

(!Eâmata íªmícípal às zana Íllllllll ll llllllll II III
Protocolo Geralnº 6900!
Data201l1212021 Horário:
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PRORROGA 0 PRAZO PREVISTO Nº menso !, nowª ªª PARÁGRAFO ?º, DD ARTIGO 248 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 2932, DE 10 DE JANEIRO 2019,
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 3013,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019, Nº 3051, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2020 E Nº 3063 DE 4 DE MAIO DE 2021
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS (CONSTRUÇÃO
IRREGULAR - PUXADQNHD)

Senhºr Presidente,

Artigo1º - Fica prorrºgado (: prazo previstº no incisº I, do parágrafo ?º, do artigo 248, da Lei
Complementar nº 2.932, de 1D de janeiro de 2019, alterada pela Leis Comptementares nº
3.913, de 23 de dezembro de 2019, nº 3.951, de 30 de dezembro de 2620 e nº 3063 de 4
de maio de 2021, excepcionalmente, até 31 de dezembrº de 2022,

Artigo 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor, produzindo seus efeitºs na data de sua publicação.

Saia das Sessões, 30 de novembro de 2021.
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/W5 / Jean Corauci

C/i/ Vereador
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo prorrogar o prazo previsto
no inciso I, do parágrafo ?º, do artigo 248, da Lei Complementar nº 2.932, de 10 de janeiro de 2019,
alterada pelas Leis Complementares nº 3.013, de 23 de dezembro de 2019, nº 3051, de dezembro de
2020 e nº 3063 de 4 de maio de 2021.

A Lei Complementar nº 2.932/2G19 dispõe sobre o Código de Obras do Município e
o seu artigo 248 trata dalegalização das edificações irregulares.

A Lei Complementar nº 3013/2019, que alterou o artigo 248 do Código de Obras,
possibilitou a regularização das construções com redução de seu valor, de modo gradativo.

() prazo previsto no inciso I do parágrafo ?º do artigo 248 estabelece que, para as
regularizações realizadas no primeiro ano da lei, a muita corresponde a 1/3 do valor devido. E este
prazo enoerrar—se—á em 31 de dezembro de 2021, de acordo com a Lei Complementar nº 3.063, de
04 de maio de 2021.

Tendo em vista as possíveis dificuldades provocadas pela pandemia neste ano
também, seja aos munícipes para atendimento da documentação necessária à regularização, seja
para a Administração Municipal com a redução de seu quadro de servidores, o Projeto de lei está
prorrogando este prazo, excepcionaknente, até 31 de dezembro de 2022.

Somado a isso, o Projeto vem atender à solicitação de munícipes, que passam
dificuldades financeiras para efetuar as devidas regulamentações.
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