
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   03/03/2022  

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  90/21 -  PREFEITO
MUNICIPAL - FICA DISCIPLINADA A TAXA DE LICENCIAMENTO
SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

2 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  66/21 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO DE LEI Nº 151/2021,  DE AUTORIA DOS VEREADORES
MATHEUS MORENO, DUDA HIDALGO E ISAAC ANTUNES, QUE
REGULAMENTA O USO DAS QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS
DE  FUTEBOL  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

3 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  69/21 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  PARCIAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  222/2021,  DE  AUTORIA  DO  PREFEITO
MUNICIPAL,  QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA NO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  2/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 81/2021, DE AUTORIA DO
VEREADOR MAURÍCIO GASPARINI, QUE CONCEDE ISENÇÃO DE
IMPOSTOS,  TAXAS  E  CONTRIBUIÇÃO  DE  MELHORIA  PARA
PESSOAS  FÍSICAS  RESIDENTES  E  PESSOAS  JURÍDICAS
LOCALIZADAS  NO  ENTORNO  DAS  OBRAS  PÚBLICAS
PARALISADAS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  3/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 72/2021, DE AUTORIA DO
VEREADOR ANDRÉ RODINI E OUTROS, QUE INSTITUI O CÓDIGO
DE DEFESA DO EMPREENDEDOR, ESTABELECE NORMAS PARA
EXPEDIÇÃO DE ATOS PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE
IMPACTO REGULATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

6 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  4/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO DE LEI Nº 231/2021,  DE AUTORIA DOS VEREADORES
ZERBINATO,  MARCOS  PAPA  E  PAULO  MODAS,  QUE  DISPÕE
SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DE  FARMÁCIAS  E  DROGARIAS
DISPONIBILIZAREM  RECIPIENTES  PARA  ARMAZENAR
MEDICAMENTOS DOMICILIARES VENCIDOS OU EM DESUSO, DE
USO HUMANO,  INDUSTRIALIZADOS OU MANIPULADOS,  E  DE
SUAS  EMBALAGENS  APÓS  O  DESCARTE  PELOS
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CONSUMIDORES  NO  MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO  PRETO  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

7 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  5/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  13/2021,  DE  AUTORIA  DO  VEREADOR
MATHEUS MORENO, QUE ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 6.626, DE
26 DE MAIO DE 1993, REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 7.073, DE 12
DE MAIO DE 1995, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

8 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  6/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  238/2021,  DE  AUTORIA  DO  VEREADOR
PAULO MODAS, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS
AGÊNCIAS  BANCÁRIAS  DISPONIBILIZAREM  AGENTES  DE
SEGURANÇA  PRIVADA  JUNTO  AOS  TERMINAIS  DE  CAIXAS
ELETRÔNICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DEMAIS MATÉRIAS

9 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 12/22 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 102.225,93 (CENTO E DOIS
MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS
CENTAVOS)  PARA  ATENDER  NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, NO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO
DE  RIBEIRÃO  PRETO,  NO  ORÇAMENTO  DO  CORRENTE
EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

10 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria qualificada - 2/3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  34/21 -  BERTINHO
SCANDIUZZI  -  CONCEDE  O  TÍTULO  DE  CIDADÃO  RIBEIRÃO-
PRETANO AO CORONEL ANTÔNIO CARLOS MUNIZ, CONFORME
ESPECIFICA.

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

& ir
FICA DISCIPLINADA A TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO no
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

Art. 1“ Fica por esta lei complementar, disciplinada a Taxa de Licenciamento Sanitário, que
tem como fato gerador as atividades da Vigilância Sanitária no Município de Ribeirão

?reto.

Art. 2“ O Contribuinte da Taxa de Licenciamento Sanitário é a pessoa fisica ou jurídica que

exerça atividade sujeita ao licenciamento da Vigilância Sanitária.

Parágrafo único. Estando o estabelecimento enquadrado em mais de uma atividade

relacionada nas tabelas do Anexo I desta lei complementar, será devida a taxa mais

elevada.

Art. 3“ A Taxa de Licenciamento Sanitário será recolhida pelo contribuinte aos cofres

municipais por meio de guia fornecida pela Secretaria Municipal de Fazenda, sendo os

recursos creditados no Fundo Municipal da Saúde, revertidos exclusivamente para a

Vigilância Sanitária.

Parágrafo único. Os valores recolhidos serão destinados ao custeio e à manutenção da

estrutura da Vigilância Sanitária.

Art. 4” A Taxa de Licenciamento Sanitário deverá ser paga no pedido de licença inicial, na
1

renovação da licença (Anexo I) ou quando houver alteração (Anexo H).
É;

,

Parágrafo único. A alteração de endereço será cobrada como licença inicial.

5
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 5“ As atividades sujeitas ao licenciamento sanitário são aquelas descritas no Anexo I da

Portaria CVS nº l, de 22 de julho de 2020 ou outra que vier a substitui—la.

Art. 60 A Taxa de Licenciamento Sanitário será devida de acordo com a tabela de atividade

econômica constante do Anexo 1, bem como nas alterações descritas no Anexo II,.

integrantes da presente lei complementar.

ª lª. O valor da taxa será atualizado anualmente de acordo com o Índice Nacional de

Preço ao Consumidor (INPC), definido pelo IBGE.

ª lº. São isentos da Taxa de Licenciamento Sanitário:

I — órgãos da administração direta, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo

Poder Público;
11 — as Microempresas e os Microempreendedores Individuais, assim definidos de

acordo com a Lei Complementar Federal nº 123/2006, através de comprovação junto

ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

III — os estabelecimentos licenciados exclusivamente através do Portal integrador

Estaduai VRE REDESIM, sem a exigência de inspeção prévia.

à 3“. A isenção da Taxa de Licenciamento Sanitário não dispensa a obrigatoriedade do

cumprimento das exigências contidas nas normas legais e regulamentares.

Art. 7” O atraso do recolhimento da Taxa de Licenciamento Sanitário sofrerá acréscimos

moratórios previstos para os tributos municipais.

Art. 8“ Fica revogada a Lei Complementar nº 978, de 14 de março de 2000, que instituiu a

taxa de vistoria sanitária e a taxa de serviços diversos. 5
«
s

;

rã
&

Ó
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Prefeitura Murúcipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 9" Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RíO BRANCO

rªy

» f ; ,

_ , D
Ã'fâÉ/ÉKNOGUEIRA

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de RibeirãO Preto
Estado de São Paulo

GaDãDete do Prefeito

ANEXO [

TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

CNAE DESCRIÇÃO VALOR DA
TAXA

INDUSTRIA DE ALIMENTOS
0892-4/03 REFINO E OUTROS TRATAMENTOS DO SAL R$ 1.170,00
1031-7100 FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS R$ 1.170,00
1032-5701 EABRICACAO DE CONSERVAS DE FRUTAS R$ 1.170.110

1033509 FABRICAÇÃO DE CONSERVA DE LEGUMES E R$ 1.170.011
OUTROS VEGETAIS. EXCETO PALMITO

1041—4700 FABRICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS EM R$ 1.170,00
BRUTO. EXCETO ÓLEO DE MILHO

1042-2100 FABRICAÇÃO DE OLEOS VEGETAIS R$ 1.170,00
REFINADOS, EXCETO OLEO DE M1LIIO

1043—1100 FABRICAÇÃO DE MARGARINA E OUTRAS R$ 1.170,00
GORDURAS VEGETAIS E DE OLEOS NÃO
COMESTÍVEIS DE ANIMAIS

1053—8100 FABRICAÇÃO DE SORVETES E OUTROS R$ 1.170,00
GELADOS COMESTI'VEIS

1061—9/01 BENEFICIAMENTO DE ARROZ R$ 1.170,00
1061—9/02 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO ARROZ R$ 1.170,00
1062-7/00 MOAGEM DE TRIGO E FABRICAÇÃO DE R$ 1.170.00

DERIVADOS
1063-5/00 PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E R$ 1.170,00

DERIVADOS
1054—3700 EABRICAÇAO DE FARINHA DE MILHO E R$ 1.170,00

DERIVADOS EXCETO ÓLEO DE MILHO
1065-1101 FABRICAÇÃO DE AMIDOS E FECULAS DE R$ 1.170,00

VEGETAIS
1065-1/02 FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO EM BRUTO R$ 1.170,00
1005—1703 FABRICAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO REFINADO R$ 1.170,00
1069-4/00 MOAGEM DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE R$ 1.170,00

ORIGEM VEGETAL, NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

1071-6/00 FABRICAÇÃO DE AÇUCAR EM BRUTO R$ 1.170,00
1072-4001 FABRICAÇÃO DE AÇUCAR DE CANA R$ 1.170,00

REFINADO
1072-4/02 FABRICAÇÃO DE AÇUCAR DE CEREAIS R$ 1.170.110

(DEXTROSE) E DE BETERRABA
1081-3/01 BENEFICIAMENTO DE CAFÉ R$ 1.170,00
1081-3102 TORREEAÇAO E MOAOEM DE CAFÉ R$ 1.170,00
1082—1/00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE R$ 1.170,00
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

CAFE
1091-1101 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE R$ 1.170,00

PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL
1092-9/00 FABRICAÇÃO DE BISCOITOS E BOLACHAS R$ 1.170,00
1093-7/01 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO R$ 1.170,00

CACAU E DE CHOCOLATES
1093-7702 PRODUÇÃO DE FRUTAS CRISTALIZADAS, R$ 1.170,00

BALAS E SEMELIIANTES
1094-5/00 FABRICAÇÃO DE MASSAS ALIMENTICIAS R$ 1.170,00
1095-3700 FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, R$ 1.170,00

TEMPEROS E CONDIMENTOS
1096-1/00 FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E PRATOS R$ 1.170,00

PRONTOS
1099—6/02 FABRICAÇÃO DE POS ALIMENTICIOS R$ 1.170,00
1099—6/04 FABRICAÇÃO DE GELO COMUM R$ 1.170,00
1099-6705 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA INFUSÃO R$ 1.170,00
1099-6/06 FABRICAÇÃO DE ADOÇANTES NATURAIS E R$ 1.170,00

ARTIFICIAIS
1009-6/07 FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS DIETÉTICOS E R$ 1.170,00

COMPLEMENTOS ALIMENTARES
1009-0199 FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS R$ 1.170,00

ALIMENTICIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

1122-4/04 FABRICAÇÃO DE BEBIDAS ISOTÓNICAS R$ 1.170,00

INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL
1121-6/00 FABRICAÇÃO DE AGUAS ENVASADAS R$ 1.170,00

INDÚSTRIA DE EMBALAGEM DE ALIMENTOS
1731-1100 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL R$ 1.170.00
1732-0/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE R$ 1.170,00

CARTOLINA E PAPEL CARTÃO
1733-8/00 FABRICAÇÃO DE CHAPAS DE EMBALAGENS R$ 1.170,00

DE PAPELAO ONDULADO
0071-1/00 FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, R$ 1.170,00

ESMALTES E LACAS
2222-6/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGEM DE R$ 1.170,00

MATERIAL PLASTICO
2312-5/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE VIDRO R$ 1.170,00
2341-9/00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERAMICOS R$ 1.170,00

REFRATÃRIOS
2349-4799 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERAMICOS R$ 117000

NÃO REFRATARIOS, NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

2591—8/00 FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS R$ 1.170,00

ª)
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete dº Prefeito

INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
2219—6/00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
R$ 1.170.00

2660-4/00 FABRICAÇÃO DE APARELHOS
ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

R$ 1.170,00

2829—1/99 FABRICAÇÃO DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DE USO GERAL, NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E
ACESSÓRIOS

R$ 1 ,1 70410

3092—0/00 FABRICAÇÃO DE BICICLETAS E TRICICLOS
NÃO MOTORIZADOS, PEÇAS E ACESSORIOS

R$ 1.170,00

3250—7701 FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO
ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO
MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLÓGICO E DE
LABORATORIO

R$ 1.170.00

3250—7502 FABRICAÇÃOVDE MOBILIARIO PARA USO
MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE
LABORATORIO

R$ 1 . 170,00

3250-7/04 FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS
PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS FÍSICOS E
APARELHOS ORTOPÉDICOS EM GERAL,
EXCETO SOB ENCOMENDA

R$ 1.170,00

3250—7705 FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA
MEDICINA E ODONTOLOGIA

R$ 1,170,00

3250—7/07 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS OPTICOS R$ 1.170,00
3292-2/02 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

ACESSORIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E
PROFISSIONAL

R$ 1.170,00

6203-1/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO
COSTUMIZAVEIS

R$ 1.170,00

INDÚSTRIA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES
1742—7/01 FABRICAÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS R$ 1.170,00
1742-7/02 FABRICAÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICOS R$ 1.170,00
2063-1/00 FABRICAÇÃO DE COSMETICOS, PRODUTOS

DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
R$ 1.170,00

3291—4/00 FABRICAÇÃO DE ESCOVAS, PINCEIS E
VASSOURAS

R$ 1.170,00

INDÚSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS

10
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

2052-5/00 FABRICAÇÃO DE DESINFESTANTES R$ 1.170,00
DOMISSANITÁRIOS

2061—4/00 FABRICAÇÃO DE SABÓES E DETERGENTES R$ 1.170,00
SINTÉTICOS

2062—2/00 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E R$ 1.170,00
POLIMENTO

INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS
2014-2/00 FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS R$ 1717000
2121—1701 FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTO 3 R$ 1.170,00

ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO
2121-1/02 FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS R$ 1.170,00

HOMEOPATICOS PARA USO HUMANO
2121-1/03 FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS R$ 1.170,00

FITOTERAPICOS PARA USO HUMANO
2123-2000 FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÓES R$ 1.170,00

FARMACÉUTICAS

INDÚSTRIA DE FARMOQUIMICOS
2110-0700 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS R$ 1.170,00

FARMOQUÍMICOS

INDÚSTRIA DE FERMENTOS, LEVEDURAS E ADITIVOS PARA USO
INDUSTRI AL
I 099-6/03 FABRICAÇÃO DE FERMENTOS E LEVEDURAS R$ 1,170,00
2093 —2/0() FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO

INDUSTRIAL
R$ 1.170500

COMÉRCI O ATACADISTA DE ALIMENTOS
4632—0/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E

LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS,
AMIDOS E FÉCULAS COM ATIVIDADE DE
FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO
ASSOCIADA

R$ 580,00

46333—1/99 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO
EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

R$ 580,00

COMÉRCI O ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS

E MATERIAIS PARA USO MEDICO,
R$ 580,00

II
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauto

Gabinete do Prefeito

CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATORIOS

ASAS-Im ]COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E R$ 580,00
ARTIGOS DE ORTOPEDIA

4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS R$ 580,00
ODONTOLÓGICOS

4664—8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, R$ 580,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
ODONTO—MEDICO- HOSPITALAR, PARTE E
PEÇAS

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE
E PERFUMES
4646«0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E R$ 580,00

PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646—0/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE R$ 580,00

HIGIENE PESSOAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÃRIOS
4649—4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO
DOMICILIAR

R$ 580,00

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
4644—3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE

MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO
HUMANO

R$ 580,00

COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS
5612—1/00 SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO R$ 60,00
5620-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS

PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE
PARA EMPRESAS

R$ 1.170,00

5620-1/03 CANTINA _ SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
PRD/ATIVO

R$ 450,00

COM ÉRCIO VAREJISTA DE COSMETICOS
4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMETICOS,

PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL

R$ 290500
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS
4771-7101 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS R$ 290,00

PARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE
FÓRMULAS

4771—7102 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS R$ 290,00
EARMACEUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE
FÓRMULAS

4771-7/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS R$ 290,00
FARMACEUTICOS HOMEOPÁTICOS

ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS
RELACIONADOS A SAÚDE
8292—0/00 ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB R$ 580,00

CONTRATO

DEPÓSITO DE PRODUTOS RELACIONADOS A SAÚDE
5213-7/01 ARMAZENS GERAIS (EMISSÃO DE R$ 580.00

WARRANT)
521 1—7/99 DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA R$ 580,00

TERCEIROS — EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E
GUARDA MOVEIS

TRANSPORTE DE PRODUTOS RELACIONADOS A SAÚDE
4930—2101 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - R$ 580,00

EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
MUDANÇAS, MUNICIPAL

4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS - R$ 580.00
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
8122-2/00 CONTROLE DE PRAGAS URBANAS R$ 87030
8129—0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO R$ 580,00

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
XÓIO—I/OI ATIVIDADES DE ATENDIMENTO R$ 1.170,00

HOSPITALAR — EXCETO PRONTO-SOCORRO E
UN IDADES PARA ATENDIMENTO DE
URGENCIAS

'»)J
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Prefeitura Murúcipal de Ribeirão Preto
EsIado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO EM PRONTO-80I0-I/02 R$1.170,00
SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
ATENDIMENTO A URGENCIAS

8021-6/0] UTI MOVEL R$ 580,00
8621-6/02 SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A R$ 580,00

URGENCIAS - EXCETO POR UTI MÓVEL

8630-5/0] ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM R$ 580.00
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

8630-5102 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM R$ 580,00
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
COMPLEMENTARES

8630-5/03 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL R$ 290,00
RESTRITA A CONSULTAS

8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA R$ 290,00
8630—5/06 VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA R$ 580,00
8030-5707 ATIVIDADE DE REPRODUÇÃO HUMANA R$ 870,00

ASSISTIDA
8640-2/01 LABORATÓRIOS DE ANATOMIA R$ 580,00

EATOLOGICA E CITOLOGICA
8840-2702 LABORATÓRIOS CLINICOS R$ 580,00
8640—2103 SERVIÇOS DE DIALISE E NEEROLOGIA R$ 580,00
8640—2/04 SERVICOS DE TOMOGRAFIA R$ 580.00
8640—2/05 SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM R$ 580,00

COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE —

EXCETO TOMOGRAFIA '

8640—2/06 SERVIÇOS DE RESSONÁNCIA MAGNÉTICA R$ 58000
8640-2107 SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, R$ 580,00

SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE —

EXCETO RESONANCIA MAGNÉTICA
8640-2/08 SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO R$ 580.00

GRÁFICO, ECG, EEG E OUTROS EXAMES
ANALOGOS

8640-2/09 SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS R$ 58000
OPTICOS — ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES
ANALOGOS

8640—2/10 SERVIÇO DE QUIMIOTERAPIA R$ 580,00
EMG-2,11? SERVIÇO DE RADIOTERAPIA R$ 580,00
8640—2/12 SERVIÇO DE HEMOTERAPIA R$ 870,00
8640—Z/I 3 SERVIÇO DE LITOTRIPSIA R$ 580,00
8040.2/14 SERVIÇOS DE BANCOS DE CÉLULAS E R$ 29000

TECIDOS HUMANOS
8640—2/99 ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE R$ 580500

COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E
TERAPEUTICA _ NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

8650-0/01 ATIVIDADES DE ENFERMAGEM R$ 290,00
34
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauio

Gabinete do Prefeito

8650-0502 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA R$ 290,00
NUTRIÇÃO

8650—0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE R$ 290,00
8050-004 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA R$ 290,00
8050-0/05 ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL R$ 290,00
8650-0/06 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA R$ 290.00
8650-0/99 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE R$ 290,00

SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

8690-9/01 ATIVIDADES DE PRATICAS INTEGRATIVAS E R$ 290,00
COMPLEMENTARE S EM SAUDE HUMANA

8690-9/02 ATIVIDADES DE BANCO DE LEITE HUMANO R$ 290,00
8690—9/03 ATIVIDADES DE ACUPUNTURA R$ 290,00
8690-9/04 ATIVIDADES DE PODOLOGIA R$ 290,00
8711-5/01 CLÍNICAS E RESIDENCIAS GERIATRICAS R$ 580,00
S7I 1—5/03 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A R$ 580,00

DEPICIENTES PI'SICOS, IMUNODEPRIMIDOS E
CONVALESCENTES

8712—3/00 ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE R$ 290,00
INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA
A PACNO DOMICILIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS
3600-6/0I CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO R$ 29000

DE AGUA
3600—6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOES R$ 29000
3822-0100 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS R$ 290,00

PERIGOSOS
5590-6/99 OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO R$ 290,00

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8730—1/99 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 290,00

PRESTADAS EM RESIDENCIAS COLETIVAS E
PARTICULARES NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

4729—6/01 TAEACARIA R$ 290,00
8511—2/00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES R$ 580,00
8591—1/00 ENSINO DE ESPORTES R$ 290,00
9331—5/06 GESTÃO DE INSTALAÇÓES DE ESPORTE R$ 290,00
9312-3/00 CLUBES SOCIAIS, DESPORTIVOS E R$ 290,00

SIMILARES
9321-2/00 PARQUES DE DIVERSOES E PARQUES R$ 290,00

TEMATICOS
9603-3/01 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS R$ 290,00
9603—3/02 SERVIÇOS DE CREMAÇÃO R$ 290,00
9603—3/05 SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇÃO R$ 290,00

(JI
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

96036639 [ ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVIÇOS R$ 290,00
RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS
AN'I'ERIORMEN'I'E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS
7500—1/00 ATIVIDADES VETERINÁRIAS R$ 29090

OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SAÚDE
3250-7/03 FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS R$ 580,00

PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS FISICOS E
APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL, SOB
ENCOMENDA

7120-2/00 TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS R$ 580500
873 1-5/02 INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA R$ 580,00

PARA IDOSOS
8720—4/99 ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL R$ 580,00

E A SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS
PSÍQUICOSÓ DEFICIÉNCIA MENTAL E
DEPENDÉNCIA QUÍMICA E GRUPOS
sux/11 LARES, NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

8800—6700 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM R$ 290,00
ALOJAMENTO

9313-1/00 ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO R$ 290,00
9601—7/03 TOALHEIROS R$ 580300
9602—5/02 ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS R$ 290,00

SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
9602-5/01 CABELEIREIROS, MANICURE PEDICURE E R$ 290,00

BARBEARIA
9609—2/06 SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE R$ 290,00

PIERCING
3250-7706 SERV IÇOS DE PROTESE DENTARIA R$ 290,00
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Prefeímra Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

ANEXO !!

ALTERAÇÓES SUJEITAS AO PAGAMENTO DA
TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

ALTERAÇÓES VALOR TAXA
Estrumra física — ampliação, reform? ou adaptação R$ 60,00

Razão Social R$ 60500

Cisão de empresa R$ 60,00

Fusão de empresa, R$ 60,00

incorporação de empresa R$ 60,00

Responsabilidade legaí R$ 60,00

Responsabilidade técnica — assunção R$ 60,00

Número de Leitos — ampliação ou redução R$ 6000

Equipamentos — ampliação ou redução R$ 60,00

Atividade, Classe ou Categoria de Produtos — R$ 60,00
ampliação ou redução

17
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C'mara Municipal de Ribeirão Preto:
_

'

a

Preféimm Municipzªâ de Ribeirão
'

“"““ "““““ || “
Esltado de São Fauno. lo Geral nº “71,20“Gabinete da Prefeita Dãíªfºáã31mgoâ1Hºrário;10127

L G.

Ribeirão Prem, 03 de dezembro df: 2021.

031 n.“ LZSOIZÚELCM

Smhar Presidentes

Tem o presente & tinalídadc de encaminhar a Vºssa
Exceiência. para apreciação desse Egrégio Poder Legisiaiâva, () incíuso Projetº de Lei

Camplementar qua: “FICA DKSCWLÉNADA A TAXA DE UCENCIAMENTO
SANÃ'I'ÁRIG mas MíJNICÍPiO m*: RiBEmÃO PRETO E m ÚUTRÁS

Piacwuâwcmsº: apresení'ado em 17 Éaucias justiíícanácvse & propºsitura pelas razêes
que, adianta seguem..
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Prefeitura Munic'pal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

disciplinar a Taxa de Licenciamento Sanitário no âmbito do Municipio de Ribeirão Preto.

Inicialmente, informamos que foi instituída no município a taxa
de vistoria sanitária pela Lei Complementar nº 978/2000, tendo como fato gerador qualquer
atividade ou prestação de serviço sujeita às ações da vigilância sanitária.

A referida lei também fixou os valores da taxa, valores estes que

permanecem os mesmos na quase 22 (vinte e dois) anos, uma vez nunca foram alterados, ou

seja, encontram—se claramente defasados.

Acrescentamos que a Secretaria de Estado da Saúde? por meio

do Centro de Vigilância Sanitária, editou a Portaria CVS nº l/2020, que disciplinou o

licenciamento sanitário, visando entre outras coisas, padronizar, regulamentar e disciplinar os

procedimentos administrativos referentes aos trâmites para fins de licenciamento sanitário

dos estabelecimentos de interesse da saúde.

A Portaria também buscou compatibilizar as atividades
econômicas sujeitas ao licenciamento pelos Serviços de Vigilância Sanitária com a
Ciassiiicação Nacional de Atividade Econômica — CNAE.

Diante disso, a legislação municipal encontra-se desatualizada

nos regramentos e valores estabelecidos.

Em relação aos valores da taxa de vistoria sanitária, como dito
anteriormente. os valores foram fixados no início do ano 2000 e permanecem inalterados ate'

o momento. Diante das mudanças estabelecidas no âmbito estadual, faz-se necessaria
também a atualização de tais valores.

A seguir, segue a memória de cálculo da apuração do
atualizado da taxa de vigilância sanitária, indicada no Anexo I do Projeto de lei.

!*J
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

INPC "'iiitóiióm
,

03/2000 a : _

10/2021 3 me + 50%
_,

Lei Compl.:Í
DESCRIÇÃO —— SEM RENOVAÇAO 978/2000

l - indústrias de alimentos aditivos embalagens
gelo tintas/vernizes para fins altmenticros 20000 ? 779,53 Í 117000

12 anasadoras de águas minerais, potáveis demesa
; 20000 :,

779,53 1 170 00óleos comestíveis; estabelecimentos similares. ;
:—

03 — Cozinhas industriais; empacotadoras de alimentos;; 779,53
:

serviços de nutrição e dietética; estabelecimentosg 200,00 ª 1.l70.00

_
lb ri uidoias; comércios atacadistas; depósitos ;

de alimentos, bebidas águas minerais; f 100,00 ' 389,76 580,00
estabelecimentos Similares

4 , , __

_5 Supermercados ou Similares l00,00
*

389,76 _ 580,00
_6 Restaurantes; lanchonetes; bares; cafés; leiterias;£

pizzarias; churrascarias; Choperias; padarias; 80 00 : 31 ] Sl 450 00bombonieres; docerias; Sºrveterias; confeitarias;g ”
a

ª * *

sanduícherias; pastelarias; estabelecimentos similares. '

7 — Açougues; venda de laticínios e embutidos?
. . . , . , 80,00 311.81 45000peixarias; estabelecunentos Similares.

;, ,
:

_:8 - Armazens; mercearias; emporios; quitandasgê 50,00 É 194,88
:;

290 ()()
frutaiias; estabelecimentos similares. ; ; :

'9 — Barracas; boxes, quiosques ou trailers de:; ;

alimentos; carrinhos de lanches; estabelecimentos 10,00 38,98 60,00
similares. ª

Z '

Observando a tabela acima, que corresponde a parte da Tabela
do Anexo 1 da Lei Complementar nº 978/2000, vamos considerar o item 1 como exemplo:

— valor fixado pela LC nº 978/2000: "R$ 200,00
- correção até outubro/2021, de acordo com os índices do INPC: R$ 779,53
*lmportante: este valor da taxa e' válido para o licenciamento por 1 ano.

— valor proposto no Projeto de lei: R$ 1.170,00
ªªª-ª valor da taxa válido para licenciamento por 3 anos

A proposta apresentada no presente Projeto, e' que o valor para
este item seria de R$ “70,00 (um mil cento e setenta reais) para 3 anos de licenciamento.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Tal valor foi apurado considerando a atualização do valor fixado pela LC nº 978/2000 de R$

200,00 (duzentos reais) acrescido da atualização do INPC mais 50% (cinquenta por cento).

Reiterando que os novos valores fixados serão válidos para 3

(três) anos.

Baseado nessa metodologia e na nova Classificação das

atividades pelo CNAE, conforme orientação da Portaria CVS nº 1/2020, foi fixada a taxa de

licenciamento sanitário, conforme discriminado no Anexo I do presente Projeto.

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,

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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REQUERIMENTO

39931,
. R (! rleAMENTO DE DISCLSSÃU DO

PROJETO DE LEI ("(IMPLEVIENTAR vº
ºil/um.

SENIOR PRESIDEVTE

Venha por meio deste. nos termos dos artigos 132,
gl“, VIII e |s4 do chimentu Interm), requerer adinmento de d'

Ame “ cxposm rcqueim admmenm de discussão do
leIL-ridn PLC 90/2031,

(

Sala dax' Sessões. 21 de dezembro dê 2021 ,
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Cªmara Municip &! de Ribeirão Preto

Prefeitura Mummpal“de Ribeirao Bªgªçgggggggfgfººª“38
Estado de Sao Paulo LEG _

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 15 de dezembro de 2021.

Of. Nº 1.230/2.021-C.M.

Pnªâazf'ººfªí»,

Senhor Presidente»

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

Município de Ribeirão Preto, comunico & Vossa Excelência, que estou apondo Veto
Total ao Projeto de Lei nº 151/2021 que: “REGULAMENTA O USO DAS

QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL PÚBLICOS
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS”, consubstanciado no

Autógrafo nº 186/2021, encaminhado a este Executivo, justificandose o Veto pªl—as ,:

razões que adiante seguem.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

Em que pese & louvável iniciativa, esta não se coaduna

como sendo própria ao Parlamento por transparecer medida de caráter executivo,

típica da função administrativa, ainda que tenha cunho meramente facultativo.

Vejamos:

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Art. 47 - Compete privativamente ao Governador,

além de outras atribuições previstos nesta Constituição:

H — exercer, com o auxílio dos Secretários de

Estado, a direção superior da administração estadual;
HI — sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,

bem como expedir decretos e regulamentos para a
suafzel execução;
(omissz's)

XIV — praticar os demais atos de administração, nos
limites da competência do Executivo;

Art. [44 — Os Municípios, com autonomia

política, legislativa, administrativa e fznanceim se

auto organizarão por Lei Orgânica, atendidos os
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição. (gn)

A doutrina administrativa e constitucional da lei!

Hely Lopes Meirelles e José Afonso da Silva indicam o contorno do principio da

Zdeó
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

harmonia e independência entre os poderes (art. 2º da CF e art. Sº da CE) quando a

competência de administrar que se evidencia no projeto de lei. Senão vejamos:

“A execução das obras e serviços públicos municipais

está sujeita, portanto, em toda a sua plenitude, à direção do Prefeito,

sem interferência da Câmara? tanto no que se refere às atividades internas das

repartições da Prefeitura (serviços burocráticos ou técnicos), quanto às

atividades externas (obras e serviços públicos) que o município realiza epõe à

disposição da coletividade" (of, HELY LOPES MEIRELLES, Direito Municipal

Brasileiroª Ed. RT, 3ª ed., págs. 870/873)

“ a independência de poderes significa que, no
exercício das atribuições que lhe sejam próprias, não precisam os titulares consultar

os outros, nem necessitam de sua autorização; e que, na organização dos respectivos

serviços, cada um e' livre, observadas apenas as disposições constitucionais e

legais” (cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo,
Ed. RT. 6ª ed. Pág 97).

Face a clareza que traz o assunto, merecem ser
transcritas as Ementas relativas às Ações Diretas de

Ineonstitucionalidadc nº 2006969—02.2020.8260000, 11.803—0 e 22.808-0/9,

julgadas pelo E. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DIRETA DE lNCONSTlTUCIONALlDADE.
Pretensão em desfavor da Lei nº l4.401, de 02 de outubro

de 2019, do Municipio de Ribeirão Preto, que “institui a

campanha de doação de livros didáticos”. Alegação :

de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da eficiênc'f

Cabimento. Lei de iniciativa parlamentar. Atribui

conferida ao executivo municipal de iinplenierifaçao
?

3de6
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

do programa de campanha de doação de livros

didáticos. lncumbência vinculada à organização e

funcionamento de serviços públicos prestados por órgãos

,
da administração. Matéria reservada ao Chefe do

Executivo. Vulneração ao princípio da separação dos

Poderes. Infringência aos artigos Sº; 24, & zº, 2; 47, II,

XIV, XIX, “52174, III, e 176, Ii da Constituição

Estadual. Obrigação de recepção e disposição de tais

materiais traz custo inerente que se afigura ineficaz.

Livros novos já são distribuídos regularmente pelo

Ministério da Educação às escolas públicas de

educação básica. Inexistência de motivo para

reutilização. Violação ao princípio da eficiência. Art.

lllda Carta Paulista. Ação procedente.”

Inconstitucionalidade - Lei Municipal nº 3.531, de

1990, de Jundiaí, promulgada pela Câmara Municipal

- Alteração na atividade administrativa do Executivo -

Inadmissibilidade « Função primordial da Câmara que é

legislativa e fiscalizadora, atuando com caráter genérico

o abstrato - Invasão em área típica da função
administrativa do Chefe do Executivo - Ação Procedente.

INCONSTITUCIONALIDADE — AÇÃO - LEI

MUNICIPAL 6579/92 - NORMAS DE

ADMINISTRAÇÃO - Poder Regulamentar do

Prefeito — Infringência ao art. Sº e 144 da CE??-
PROCEDENCIA.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

É também do Órgão Especial do E. TS/SP na Direta de

Inconstitucionalidade 2299706—40.2020.8236.0000 Relator Alex Zilenovski, julgado
em 28/04/202]:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE —

Lei, de iniciativa parlamentan que "Dispõe sobre a

autorização das escolas da rede pública do ensino

fundamental do Municipio de Mauá, a firmar

convênio com empresas privadas e cooperativas para
doação de uniforme escolar e dá outras providências." -

No caso em testilha, restou demonstrada a violação do

princípio constitucional da separação dos Poderes,

bem como a dispositivos da Constituição do Estado

de São Paulo, porquanto a matéria tratada na norma

impugnada constitui reserva legal do Chefe do Poder

Executivo, já que disciplina terna afeto à administração
estatal — Lesão aos artigos 5”, caput, e 47, incisos II,

XIV e XIX, alínea "a", todos da Constituição do Estado

de São Paulo. aplicáveis aos municípios em decorrência

do estabelecido no artigo l44 do mesmo diploma legal —

Eiva que permanece mesmo diante da natureza de "lei

autorizativa" — Ação julgada procedente.

De outra parte, há criação de obrigações a Secretaria de

Esportes e introduz normas e posturas que condicionam a utilização das áreas de uso
especial em questão, retirando tais critérios da observância de conveniência %do ª
Chefe do Executivo.

Sdeõ
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Prefeitura Municrpal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Expostas dessa forma, a razão que me levou & vetar ()

Autógrafo Nº 186/2021 ora encaminhado, submeto o Veto Total em aposto à

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

Sem outro particular, aproveitamos & oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideraçãm
subscrevem o-nos.

Atenciosamente,

mmm)? NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
6 de 6
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Panic

AUTÓGRAFO Nº 186/2021
Projeto de Lei nº lSl/ZOZl

Autoria da Comissão Permanente de Esporte, Cultura, Turismo, Recreação e Lazer

REGULAMENTA O USO DAS QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL

PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVÍDÉNCIAS.

A CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO NA FORAM DA LEI APROVA:

Art. 1" Tem a presente lei por objetivo regulamentar o uso de quadras esportivas e campos de
futebol públicos municipais pela população,

Parágrafo único. Os equipamentos de que trata o caput, regra geral, destinam—se a atividades
de esporte, recreação e lazer, na forma desta lei. Atividades diversas destas deverão ser
previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de Esportes., depois de requeridas com a
devida justificativa e antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo justificativa em contrário
acolhida pela referida Secretaria.

Art. 20 A regra geral de uso dos próprios públicos municipais de que trata o artigo lº, de acesso
livre da população em áreas institucionais, áreas sistemas de lazer e correlatos, é o comum
acordo entre os presentes que tenham interesse no uso, e na impossibilidade disto, o uso
preferencial por quem tenha chegado ao local primeiro, em relação aos demais, seja para uso
individual ou em grupo.

Parágrafo único. Sendo o uso por que tenham chegado primeiro, na forma do caput, o usuário
ou usuários que tiverem a preferência, deverão fazê-lo no máximo por até 60 (sessenta)
minutos após a chegada de outro grupo interessado, com o qual não se consenso uso comum.

Art. 3” Não é permitida a cobrança pelo uso do espaço de que trata o artigo lº, pelo Município
ou qualquer órgão, organização ou pessoa.

ª 1" A manutenção do espaço e sua limpeza, higiene e conservação é de responsabilidade da
Administração Pública Municipal, enquanto logradouro público, pelos órgãos correspondentes
com tão função e atribuição.

% 2” Poderão os usuários, querendo, por livre e espontânea vontade, e aquiescência de seus
responsáveis legais, se menores, utilizar durante o uso de profissional, remunerado, para sua
aprendizagem quando ao desporto e sua prática, ou, na forma da legislação pertinente, de
estagiários acadêmico, remunerado ou não.

5 3ª Observada a legislação pertinente, a fiscalização quanto à condição dos profissionais e
estagiários de que trata o parágrafo anterior será do Conselho Regional de Educação Fisica do
Estado de São Paulo.
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& 40 Profissionais e/ou estagiários que vierem atuar nos espaços de que trata o artigo lº, nas
condições de que trata o 5"; 2ª deste artigo, deverão protocolar na Prefeitura Municipal, por meio
do protocolo geral e formulario padrão, mero comunicado e informação das atividades que
estiver desenvolvendo, anualmente todo mês de janeiro de cada ano& ou ate' 20 (vinte) dias
após iniciar a atividade.

5 Sº Aplica—se aos profissionais de que trata o ;; 2º o disposto no caput deste artigo, não sendo
entendido como tal a percepção de remuneração profissional pelos seus serviços de ensino e
aprendizagem desportiva, ou bolsa ajuda ou correspondente para estagiários acadêmicos,
devidamente supervisionados em sua ação na forma da lei.

Art. 4º A prioridade de reservae uso dos espaços de que trata o artigo lº seguirão a seguinte
ordem de prioridade:

a) aulas de prática esportiva, por profissionais contratados pela Secretaria Municipal de
Esportes da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, ou, por órgãos equivalentes do Governo do
Estado ou Federal; inclusive em caso de parcerias em regime de mútua cooperação e interesse
público com organizações da sociedade civil, com tais fins;

b) horários de realização e disputas e jogos amistosos ou competitivos (torneios, campeonatos,
etc.) organizados pelo Poder Público; por Entidades Dirigentes Desportivas; ou parceiros
públicos na forma da alínea anterior, ou por terceiros (sem cobrança de taxas), que
comunicarem previamente, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do seu inicio;

e) atividades, jogos e competições ou aulas de prática desportiva, organizadas pela Associação
de Bairro ou Moradores do local onde se encontra o equipamento, ou, com aquiescência dela,
de outras entidades correlatadas existentes na cidade;

d) população em geral, na forma prevista no artigo 2º desta lei.

Art. Sº Observado o disposto nesta lei, a comunicação nela prevista, deverá conter nome,
endereço e forma de contato com o comunicante (telefones, WhatsApp, redes sociais e outros,
e quando for o caso a comprovação de formação ou acadêmico correspondente) independe de
autorização prévia, para que a atividade comunicada ocorra. Havendo, porém, conflito, caberá
à Secretaria Municipal de Esportes, nos termos desta lei e demais legislação vigente,,
encaminhar a solução pacífica do conflito, preferencialmente por meio da prática da mediação,
arbitragem e na perspectiva da cultura de paz.

é lº Quando o conflito de uso for entre pessoas ou grupos, e não for possivel o consenso ou
acordo, os que são moradores do bairro ou comunidade onde se encontra o equipamento de que
trata o artigo lº, terão preferência sobre usuários domiciliados em outros bairros; seguidos na
sequência, por moradores dos bairros e comunidades limítrofes, sob moradores de bairros ou
comunidades mais distantes.

?; 2º O disposto no parágrafo anterior não deve ou pode ser entendido como impedimento de
uso do espaço por qualquer cidadão mas apenas como regras de convivência e priorização de
uso quando as demais regras previstas nesta lei não solucionarem eventual conflito em re
ao uso.
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& 3“ Para a ação prevista no caput deste artigo, a Secretaria Municipal de Esportes ouvirá &

Associação de Bairro e Moradores do local onde o equipamento encontra—se instalado.

5 4º A Secretaria Municipal de Esportes encaminhará com a sua ciência, os comunicados
recebidos, na forma da presente lei a Civil Metropolitana, responsável pela guarda e segurança
do patrimônio municipal, para ciência e acompanhamento, dentro do possível do uso em
questão e o mal-uso que possa vira ocorrer, contrário ao disposto nesta lei.

Art. 6º Em nenhuma hipótese o uso dos equipamentos de que trata esta lei poderá ser utilizado
em eventos e atividades que contrariem o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 7" Os usuários, pessoas fisicas ou jurídicas, no período em que estiverem utilizando dos
equipamentos e seus mobiliários urbanos, de que trata o artigo ]“º serão responsáveis pelo uso
devido, e/ou por quaisquer danos e prejuízos que possam causar a instalações dos mesmos,
culposamente, por negligência, imprudência, imperícia ou por dolo, ainda que eventual,
independente de outras sanções previstas na legislação em vigor.

Parágrafo único. Os usuários deverão entregar o espaço e seu mobiliário utilizado, nas
mesmas condições em que foram recebidos.

Art. 8º Os usuários deverão cuidar para que não acessem o interior dos equipamentos de que
trata o artigo lº, patins, bicicleta? motos, animais domésticos) armas e outros, que possam
danificar o piso e espaço correspondente.

Art. 9“ Além daquele disponibilizado pela Municipalidade, todos os demais materiais
esportivos, higiênicos e correlatos ficarão & cargo das pessoas ou grupos usuários.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2021.
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LEG- VET 69/2021

Ribeirão Preto, 22 de dezembro de 2021.

Of. Nº l.255/2021-C.M.

Senhor Presidente

Nos termos do Artigo 44. da Lei Orgânica do

Municipio de Ribeirão Preto, comunico & Vossa Excelência, que estou

sancionando parcialmente o Projeto de Lei nº 222/2021 que: “ESTÍNIA A

RECEITA E FIXA A DESPESA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO

PRETO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022”,
consubstanciado no Autógrafo nº 200/2021, encaminhado a este Executivo. e

apondo Veto Parcial aos dispositivos abaixo discriminados, pelas razões que
adiante seguem.

Para tamo estou sancionando parcialmente a Lei ,
nº 14.644 . de 22 de dezembro de 2021.

_, (J'/'
:

: l
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DISPOSITIVOS VETADOS:

Emendas ] a 187, 189 a 191, 193 a 200 e 203

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

Das 203 Emendas apresentadas pelos Vereadores e pela
Comissão de Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e

Tributária ao Projeto de lei encaminhado pelo Executivo, foram aprovadas pelos

Vereadores 201, sendo que a Emenda 188 foi retirada pelo Autor e a Emenda 192

foi prejudicada com a aprovação da Emenda 201.

A Tabela a seguir especifica as Emendas em quantidade e

valores:

Tabela 1 — Quantidade de Emendas com valores
Autoria Qtde. Valor

Alessandro Maraca 9 102414959
Brando Veiga ] 3.000.000
Coletivo Popular Judeti Zilli 5 7.971.800
Comissão de Finanças, Orçamento,
Fiscalização,
Controle E Tributária 3 —

Duda Hidalgo 6 7.350.000
Gláucia Berenice 7 4.650.000
Igor Oliveira 20 9.550.000
Matheus Moreno 2 500.000
Mauricio Gasparini 122 99025000
Maurício Vila Abranches 8 14500000
Paulo Modas 4 1.005.000

_

Ramon Todas As Vozes 6 2.150.000 '

Zerbinato 8 9.900.000
: JTOTAL 201 262016759 « l., Lg;
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O Valor Total das Emendas ao Orçamento encaminhado

pela Câmara Legislativa a Administração Municipal é de R$ 262.016.759,00

(duzentos e sessenta e dois milhões, dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove

reais).

A avaliação das iniciativas dos vereadores por meio das

Emendas parlamentares, mesmo que oportunas, foram analisadas obedecendo às

exigências legais previstas na CF-l988, em especial os artigos 63, inciso I, e 166,

incisos I, II e III, do ê3º e é 4“, que estabelecem regras para elaboração do

Orçamento Público, sendo o principal 0 Equilíbrio Financeiro.

Dessa forma, das 201 Emendas aprovadas, 30 apresentam

como fonte de recursos “Excesso de Arrecadação”; 135 não especificam a fonte

de recursos; 11 trazem como fonte de recursos: remanejamento de outras

Secretarias e Encargos; 22 trazem como fonte de recursos a anulação de dotações

de outras Secretarias e Encargos e 3 Emendas referem-se a incorporação de

Texto, conforme tabela a seguir:

Tabela 2 — Tabela com Fonte de Recurso das Emendas

Fonte de Recurso das Emendas Qtde. Valor

Excesso de Arrecadação 0 8.450.000,00

Não especifica 35 10.530.000,00

Remanejamento de outras Secretarias/ Encargos ] 3.318.000,00

Anulação de outras Secretarias/Encargos 2 9.718.758,80
?

Texto 3 .
E

Total 201 262.016.758,803

,,.)
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O Projeto de Lei Orçamentária Anual — LOA 2022, em

atenção ao disposto no Inciso I, “a” do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal,

é expresso no sentido que a estimativa da Despesa está limitada ao total projetado

de Receita, e, assim, eventual inclusão de valores das emendas supera a projeção

das receitas totais do Município.

A seguir segue a análise das Emendas sob a ótica das regras
de Orçamento Público.

1.1 EMENDAS PROPOSTAS QUE VERSAM SOBRE
O TEXTO DA LEI

A Emenda 191 (Emenda Aditiva) apresentada e aprovada

pela Câmara Municipal, inclui o art. 9º com a seguinte redação:

“Art. 9“ Tendo em vista o disposto no artigo 37, X da

Constituição Federal, fica autorizada a reposição das perdas salarias dos

servidores públicos municipais, aposentados, pensionistas da Administração

Pública Direta e Indireta. “

A Emenda 191 está sendo vetada por se tratar de emenda

meramente autorizativa e ainda, por não ser necessária previsão legal para que O

Executivo torne tal ato, mediante condições a serem verificadas na data base da

categoria.

_

”,.—,

Ja as Emendas nºs 201 e 202 estão sendo acatadas.
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A Emenda nº 201 trata de adequação ao texto da lei para
atendimento à Lei Complementar nº 3.091/2021, que dispõe sobre a extinção do

Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto - DAERP e transfere seus

valores orçamentários de receita e despesa para Secretaria de Água e Esgoto de

Ribeirão Preto.

A Emenda nº 202 trata de Emendas de Recursos

Vinculados provenientes dos Governos Federal e Estadual que foram destinados

ao Município de Ribeirão Preto após o envio da Proposta Orçamentária 7 LOA -

2022 à Câmara Legislativa,

1: 2 EMENDAS PROPOSTAS QUE VERSAM SOBRE

PROJETOS COM RECURSOS FINANCEIROS

I.2.1 Emendas que não especificam fonte de recursos
As Emendas propostas que não indicam a fonte de recursos

não podem ser acatadas por não atenderem a determinação constitucional

prevista nos incisos I, II, e III do ê3º do art. 166, em especial Inciso II, ê3º do art.

166, que dispõe:

“É“ 3ºAs emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou

aos projetos que o modifiquem somente podem ser

aprovadas caso:

[ — sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei

de diretrizes orçamentárias;
[[ — indiquem os recursos necessários, admitidos apenas às

:provenientes de anulação de despesa, ,
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Nenhuma dessas Emendas apresenta fonte de custeio,

contrariando o disposto no art. 166 da CF e assim devem ser vetadas.

Dessa forma, estão sendo vetadas as Emendas: 5 a 8, 15 a

85, 92 a 143,176 & 183.

I.2.2 Emendas que indicam origem de Recursos
“Excesso de Arrecadação”

As Emendas apresentadas que apontam como fonte de

recursos o “Excesso de Arrecadação” não poderão ser acatadas, pois a LOA para
2022 proposta pelo Executivo não tem previsão de excesso de arrecadação, muito

pelo contrário, no cenário atual econômico em que o país está inserido,

principalmente o cenário de Pandemia do Coronavírus e, considerando as

despesas já assumidas, & proposta para arrecadação de 2022 é uma previsão bem

conservadora considerando todos os aspectos possíveis de arrecadação.

Além disso, essa alteração para “excesso de arrecadação”,

se adotada, implicaria em alteração e revisão das metas fixadas pela Lei de

Diretrizes Orçamentarias e, dessa forma, as Emendas apresentadas como fonte de

recursos “excesso de arrecadação” não são compatíveis com a determinação

constitucional prevista nos incisos I, do ê3º do art. 166; e

”f 3 ”As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou

aos projetos que o modifiquem somente podem ser
aprovadas caso:

E

1 — sejam compatíveis com o plano plurianual e com b lei

de diretrizes orçamentárias;
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Por esta razão, estão sendo vetadas as Emendas: 4, 144 a

162,185 a186, 193 aZOO.

1.2.3 Emendas que indicam como origem de

Remanejamento e ou Anulação de outras Secretarias e Encargos
As Emendas apresentadas que indicam como fonte de

recursos Remanejamento ou Anulação apresentam incompatibilidade com as

peças de planejamento e orçamento constantes na Lei de Diretrizes Orçamentária
— LDO e Plano Plurianual — PPA.

Isso porque o remanejamento ou a anulação causaria

desequilíbrio nas unidades orçamentárias, as quais não teriam supridos seus

gastos mínimos e obrigatórios e o orçamento enviado à Câmara prevê a

manutenção dos serviços obrigatórios para todas unidades, e também porque
causariam desequilibrio nas metas fixadas pela LDO e no orçamento ora

proposto, e principalmente por não atenderem a determinação constitucional

prevista nos incisos I, 11, e 111 do ê3º do art. 166, em especial Inciso II, 53“) do art.

166, que dispõe:

“5 3 ºAs emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou
aos projetos que o modifiquem somente podem ser
aprovadas caso:
1 — Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei

de diretrizes orçamentárias;

Dessa forma, estão sendo vetadas as Emendas: 1 a 3, 9 a

14, 86 2191, 163 a175,184,187,189,190 6203.
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Expostas dessa forma, as razões que me levaram & vetar

parcialmente o Autógrafo Nº 200/2021, submeto 0 VETO PARCIAL ora

aposto à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de

direito.

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

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

, .

".,/j;" '

DUARTE NÓCUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
N E S T A
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AUTÓGRAFO Nº 200/2021

Projeto de Lei nº 222/2021
Autoria do Executivo Municipal

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

ACÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA FORMADA LEI APROVA

Art, 1º. O Orçamento do Município de Ribeirão Preto, para o exercício financeiro de 2022,
estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 3.726.647.052,00 (três bilhões, setecentos e
vinte e seis milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e cinquenta e dois reais)

Parágrafo único. No total a que aludemo presente artigo, está incluído no total das Receitas o
valor de R$ 3.162.845.360,00 (três bilhões, centoesessenta e dois milhões, oitocentos e
quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais) da Administração Direta e o valor de R$
563.801.692,00 (quinhentos senta e três milhões, oitocentos e um mil, seiscentos e
noventa e dois reais) da Administração Indireta. Nas Despesas o valor de R$
2.822.076.530,00 (dois bilhões. oitocentos e vinte dois milhões, setenta e seis mil,
quinhentos e trinta reais) da Administração Direta; R$ 72.211.830,00 (setenta e dois
milhões, duzentos e onze mil, oitocentos e trinta reais), referente à Câmara Municipal e o
valor de R$ 331.768.830,00 (trezentos e trinta e um milhões. setecentos e sessenta e oito
mil, oitocentos e trinta reais), de transferências da Administração Indireta (com
Legislativo).

Art. 2º. A Receita será arrecadada em conformidade com a legislação em vigor, na seguinte
forma:

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 3.162.845.360,00

1- RECEITAS DE CORRENTES R$ 2.861.939.863,00

Receitas Tributárias R$ 1.212.383.110,00
Receitas de Serviços R$ 293.055.000,00
Outras Receit: R$ 70.946.000,00
Transferências Correntes R$ 1.285.555.753,00

2- RECEITAS DE CAPITAL R$ 300.905.497,00

Operações de Créditos R$  233.658.000,00
Alienação de Bens R$ 50.235.000,00
Transferências de Capital R$ 15.706.797,00
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Outras Receitas de Capital R$ 1.305.700,00

I- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - RECEITAS PRÓPRIAS R$ 563.801.692,00

TOTAL GERAL DA RE ITA R$ 3.726.647.052,00

$ 1º Ficam incluídas as Receitas provenientes de Repasses do Governo Federal, no valor total
de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) para as seguintes
Secretarias

Secretaria da Educação R$ 100.000,00
Secretaria da Saúde R$ 100.000,00
Secretaria do Meio Ambiente R$ 250.000,00
Secretaria da Assistência Social R$ 600.000,00
Secretaria de Esportes R$ 200.000,00

$ 2º Ficam incluídas as Receitas provenientes de Repasses do Governo Estadual, no valor de
R$ 35.814.000,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e quatorze mil reais) para as
Secretarias:

Secretaria de Obras Públicas R$  31.322.000,00
Secretaria de Justiça R$ 1.400.000,00
Secretaria de Infraestrutura R$ 1.200.000,00
Secretaria da Saúde R$ 300.000,00
Secretaria do Meio Ambiente R$ 750.000,00
Secretaria de Esportes R$ 842.000,00

$ 3º Serão remanejados os valores necessários para fazer frente as contrapartidas aos rep:
dos Governo Federal e Estadual, no valor total de R$ 1.976.218,10 (onze milhões,
novecentose setenta e seis mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos) da unidade
orçamentária Encargos Especiais.

Art. 3º. A Despesaserá realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

POR ÓRGÃO

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$  2.822.076.530,00

1- PODER LEGISLATIVO R$ 72.211.830,00

2- PODER EXECUTIVO RS 2.822.076.530,00

02- Gabinete do Prefeito 8.826.526,29
02.11 - Fundo Social da Solidariedade 2.113.079,00
02.14 - Procuradoria Geral do Município 19.292.000,00
02.15 - Controladoria Geral do Município 3.883.200,00
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05 - Secretaria Municipal da Fazenda 74.400.000,00
06 - Secretaria Municipal da Administração 24.575.000,00
07 - Secretaria Municipal da Educação 661.774.003,00
09 - Secretaria Municipal da Saúde 727.400.397,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social 78.817.118,00
11 - Secretaria Municipal da Infra Estrutura 129.574.000,00
12 - Secretaria Municipal dos Esportes 15314.881,42
13 - Encargos Município 399.018.360,49
14 - Secretaria Municipal de Obras Públicas 147.722.659,44
15 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente 20.153.825,25
18 - Secretaria Municipal de Governo 5.980.700,00
19 - Secretaria Municipal de CasaCivil 16.048.550,00
20 - Secretaria Municipal de Inovação e Desenv. 4.507.388,91
21 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 17.302.041,20
22 - Secretaria Mun. de Planejamento e Desenv. Urb. 24.594.800,00
23 - Secretaria Municipal de Justiça 8.042.000,00
24 - Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto 422.736.000,00
Reserva de Contingência 10.000.000,00

1- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Transferências Financeiras (com Legislativo) RS 331.768.830,00

TOTAL GERAL DA DESPESA R$  3.153.845.360,00

Art, 4º. O Orçamentoda Seguridade Social, cujos valores estão incluídos no OrçamentoFiscal
do Município, para o exercício financeiro de 2022, contabilizam o valor de R$
1.568.717.515,00 (umbilhão, quinhentos e sessentae oito milhões, setecentos e dezessete

mil, quinhentosequinze reais), distribuídos da seguinte forma:

- Serviço de AssistênciaàSaúde dos Municipiários de
Ribeirão Preto - SASSOM R$ 84.500.000,00

- Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão Preto - IPM R$—678.000.000,00
Secretaria Municipal de Saúde R$  727.400.397,00
Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 78.817.118,00

TOTAL R$ 1.568.717.515,00

Art. 5º. O Orçamentode Investimentos das Empresas em que o Municípiodetém a maioria do

pital social, fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022 em R$ 14.295.000,00
(catorze milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais) assimdistribuídos:

Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto - TRANSERP R$ 1.370.000,00
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o Preto - COHAB R$  12.925.000,00Companhia Habitacional Regional de Ribei

TOTAL Rº 14.295.000,00

Art, 6º. Fica o Poder Executivo autorizadoa abrir créditos suplementares até o limite de 10%
(dez por cento) do total da despesa, observando o disposto no artigo 43 e seus parágrafos
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º. Fica autorizado, sem incidência sobre o percentual referente aolimite fixado noartigo
anterior:

1 - abrir créditos suplementares de dotações destinadas a reforçar as dotações de pessoal
civil, obrigações patronais e seus reflexos;

TI - abrir créditos suplementares de dotações vinculadas a recursos de outras fontes, até o
limitedos valores efetivamente recebidos;

HT - remanejar recursos dentro do mesmo programa, referente às dotações vinculadas a
recursos de outras fontes.

Art. 8º. Fica autorizado o pagamento dos precatórios judiciais conforme Emenda
Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009

Art, 9º, Tendo em vista o disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal, fica autorizada a
reposição das perdas salariais dos servidores públicos municipais, aposentados,
pensionistas da Administração Pública DiretaeIndireta.

Art. 10. Os orçamentos dos órgãos da Administração Indireta (Autarquias Municipais)
discriminarão as despesas que ocorrerão por contade seus próprios recursos e de repasses
recebidos e serão aprovados por decreto do Poder Executivo.

Art, 11, Fica autorizado o Poder Legislativo a suplementar, mediante ato de sua Mesa Diretora,
as dotações do Orçamento da Câmara Municipal, observado o limite fixado no artigo 6º
desta lei, utilizando, como recurso, a anulação parcial ou total de suas próprias dotações
orçamentárias,

Art, 11-A, Ficam excluídos os seguintes anexosda Proposta Orçamentária:

1 - Resolução nº 22/2021 — Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto- DAERP;

II - Anexo| - Demonstrativo Receita/Despesa Categoria Econômica;

HI- Anexo 2 — Resumo Geral da Receita - DAERP:

IV- Anexo2 — Natureza da Despesa por Órgão — DAERP.

Parágrafo único. Os programas c ações previstos no Plano Plurianual 2022-2025 do
Município de Ribeirão Preto, vinculados à Unidade Orçamentária da autarquia municipal

4
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Sette
DAERP ficam automaticamente recepcionados pela Unidade Orçamentária da Secretaria
de Água e Esgoto de Ribeirão Preto a qual seguirá as mesmas Diretrizes Orçamentárias
preconizadas pela Lei nº 14.583 de 21/07/2021 (LDO).

Art, 12. Ficam alterados os Demonstrativos 1 e III da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
2022,para oexercício de 2022 da Lei Municipal nº 14.583, de 21 de julho de 2021,
conforme Anexo 6 — Anexo de Metas Fiscais desta lei.

Art. 13. Esta lei entrará em vigorapartir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em

Ribeirão Preto, 14 de dezembrode 2021
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Protocolo Geral nº 7838/2022

Prefeitura Municilãaide Ribeirão F
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 06 de janeiro de 2022.

Of. Nº 1.300/2.022-C.M. ,
FF“ 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

Municipio de Ribeirão Preto, comunico a Vossa Excelência, que estou apondo Veto

Total ao Projeto de Lei Complementar nº 81/2021 que: “CONCEDE ISENÇÃO

DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA

PESSOAS FÍSICAS RESIDENTES E PESSOAS JURÍDICAS LOCALIZADAS

NO ENTORNO DAS OBRAS PÚBLICAS PARALISADAS NO MUNICÍPIO

DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS-
PROVIDENCIAS”, consubstanciado no Autógrafo nº 213/2021, encaminhado ai

este Executivo, justificando—se o Veto pelas razões que adiante seguem. ., ;»;
lªden
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Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

Inicialmente, o Projeto de lei não delimita & área

geográfica a ser abrangida pela isenção que pretende estabelecer, contendo o termo

genérico “no entorno”, o que impede a aplicação da norma, bem como contempla

toda e qualquer obra pública paralisada no municipio, sem a devida especificidade e

abrangência.

Em relação ao IPTU, nos termos do disposto no artigo 32

do Código Tributário Nacional e no artigo 158 do Código Tributário Municipal, o

fato gerador do imposto e' a propriedade, que não deixou de existir. Da mesma forma,

o ISS, que tem como fato gerador a prestação do serviço, conforme artigo 94 do

Código Tributário Municipal. Em ambos os casos, não há que se falar em isenção, já

que o fato gerador dos impostos existe.

Já as taxas municipais são devidas em função da

utilização de serviço público ou em decorrência do poder de polícia da administração

municipal, nos termos do artigo 190 do Código Tributário Municipal. Portanto, se

houve a prestação dos serviços públicos, as taxas são devidas.

Cabe ainda ressaltar que, nos termos da legislação em

vigor, em especial o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedada a

concessão de beneficio de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita, sem

a devida compensação, que não ocorreu no Projeto de lei.

De acordo com o tema nº 682 das teses com
'º

Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os membros do Poder ”a,

Zdell
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Gabinete do Prefeito

Legislativo têm poder de iniciativa geral em projetos de lei com matéria tributária,

confira-se:

Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2.

Reserva de iniciativa em matéria tributária.

Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo.

Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4.

Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional,

previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo

em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida.

6. Recurso provido. Reaflrmação de

jurisprudência.(ARE 743480 RG, Relator(a): GILMAR

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2013,

ACÓRDÃO ELETRÓNICO REPERCUSSÃO GERAL -

MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11—2013 PUBLIC 20-11—

2013)

No entanto, nos casos em que houver renúncia de receita,

a exemplo da isenção presente no Projeto de lei', e' indispensável que a proposição

legislativa esteja acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e

financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT, coníira-se:

Art. 113. A proposição legislativo que crie ou

altere despesa obrigatória ou renúncia de receita

deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto:

orçamentário e financeiro.

'Leí IGI/00 7 Art. 14. êlºA renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, crédito presumido.
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado,

3dell
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Gabinete do Prefeito

O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido

de queanorma do mencionado art. 113 do ADCT tem aplicação em todas as

unidades federativas, incluindo-se os municípios, coanra-se:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO

FINANCEIRO. LEI Nº 1.238, DE 22 DE

JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA.

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E

REMUNERAÇOES DOS SERVIDORES DA

AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169,

g lº, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS

TRANSITORIAS - ADCT. A AUSENCIA DE

PREVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO

IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE.

IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI

CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO

DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES

PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO

FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO

DIRETA QUANTO A SUPOSTA VIOLAÇÃO DO

ARTIGO 169, Q Iº, DA CRFB. 0 ARTIGO 113 DO

ADCT DIRIGE—SE A TODOS os ENTES

FEDERATIVOS. AUSÉNCIA DE ESTIMATIVA DE

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

DA LEI IMPUGNADA.;_ gg?

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
º

4dell
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Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E. NA

PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE

O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA

DECISÃO. l. Ajurisprudência desta Casa firmou-se

no sentido de que aausência de dotação orçamentária

prévia apenas impedea aplicação da legislação que

implique aumento de despesa no respectivo exercício

financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua

inconstitucionalídade. Precedentes. Ação direta não

conhecida quanto a suposta violação do artigo 169. & lº,

da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT

estende-se a todos os entes federativos. Precedentes.

3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos,

Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de

Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo

mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento

efetivo e em comissão, remuneração para o regime de

plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de

adicionais de interiorização, de qualificação, de

fiscalização e de penosidade, além de fixar o

vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A

lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa

do seu impacto financeiro e orçamentário. 4.

Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu

o pagamento de verbas de natureza alimentar e

considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da

norma da Constituição Federal. presentes osi

requisitos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, de modo;.
que, a fun de preservar a segurançajurídica, propõe-“sg =.

a modulação dos efeitos da declaração de

5dell
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Gabinete do Prefeito

inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata

do presente julgamento. 5. Ação direta parcialmente

conhecida e, na parte conhecida, pedido

julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais

os artigos 4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; Sº; 10 a

13; 19 a21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57;

e os Anexos 1 a 111, todos da Lei nº 1.238, de 22 dejaneiro

de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc.(ADI

6118, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,

julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÓNICO

DJe-199 DIVULG 05-10-2021 PUBLIC 06-10-2021)

EMENTA AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO

TRIBUTÁRIO EFINANCEIRO. LEI Nº 1.293, DE

29 DE NOVEMBRO DE 2018, DO ESTADO DE

RORAIMA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

(IPVA) PARA PESSOAS PORTADORAS DE

DOENÇAS GRAVES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS

ARTIGOS 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇOES

CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS — ADCT. O

ARTIG0113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS

os ENTES FEDERATIVOS. RENÚNCIA DE

RECEITA SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI

IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADEf"!

FORMAL RECONHECIDA. AUSENCIA DÇÉÍ

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 150, II, DA CARTAK

6dell

4

fls. 48/128



Prefeitura Municipe
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

MAGNA: CARÁER EXTRAFISCAL DA ISENÇÃO

COMO CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE

MATERIAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA

CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A

Lei nº 1.293/2018 do Estado de Roraima gera

renúncia de receita de forma a acarretar impacto

orçamentário. A ausência de prévia instrução da

proposta legislativa com a estimativa do impacto

financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113

do ADCT, aplicável a todos os entes federativos,

implica inconstitucionalidade formal. 2. A previsão de

incentivos flscais para atenuar situações

caracterizadoras de vulnerabilidades, como ocorre

com os portadores de doenças graves, não agride

o princípio da isonomia tributária. Função

extrafiscal, sem desbordar do principio da

proporcionalidade. Previsão abstrata e impessoal.

Precedentes. Ausência de inconstitucionalidade

material. 3. O ato normativo, não obstante viciado na

sua origem, acarretou a isenção do IPVA a diversos

beneficiários proprietários de veículos portadores de

doenças graves, de modo a inviabilizar o

ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos

da decisão para proteger aconfiança legitima que

resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé

objetiva. 4. Ação direta conhecida e julgada

procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei º;

nº 1.293, de 29 de novembro de 2018, do Estado 8%

Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data
»

7dell

fls. 49/128



H

Prefeitura MuniCIpaI de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

da publicação da ata do julgamento.(ADI 6074,

Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em

21/12/2020, PROCESSO ELETRONICO DJe-042

DIVULG 05-03-2021 PUBLIC 08-03-2021)

Com Vistas aos mencionados precedentes, o Tribunal de

Justiça de São Paulo alterou o seu entendimento anterior, no sentido de que a norma

do art. 113 do ADCT não seria aplicável aos municípios, passando a

reconhecer ainconstitucionalidade formal das leis que instituem renúncia de

receita sem o prévio estudo do impacto orçamentário e financeiro, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE A

LEI Nº 12.058, DE 28 DE AGOSTO DE 2019, DO

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP, QUE 'DISPOE

SOBRE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

PARA MELHORIAS NOS BAIRROS E

LOGRADOUROS E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS' CONCESSÃO DE

INCENTIVO FISCAL CONSISTENTE NO

ABATIMENTO DO IPTU DE PESSOAS FÍSICAS

E JURÍDICAS QUE APOIEM (MEDIANTE

DOAÇÃO OU PATROCÍNIO) PROJETOS DE

MELHORIA NOS BAIRROS E

LOGRADOUROS PÚBLICOS, A SEREM

PROMOVIDOS POR ASSOCIACOES DE

MORADORES LOCAIS, LIMITANDO A DEDUÇÃO)

A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DEVIDd

COMPETENCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE

8 de 1 1

'A

* INICIATIVA ORIUNDA DO PODER? /
LEGISLATIVO LOCAL , VIABILIDADE —'

a
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Gabinete do Prefeito

ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E

LEGISLATIVO PARA EDIÇÃO DE NORMA

TRIBUTARIA , PRECEDENTES DO C.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA Nº 682)

_ ARTIGO 6ª, TODAVIA, QUE POR ESTABELECER

OBRIGAÇÓES AO EXECUTIVO LOCAL (CRIAÇÃO

DE COMISSÃO PARA APRECIAÇÃO DOS

PROJETOS), VIOLA A RESERVA DA

ADMINISTRAÇÃO (ARTIGO 47, INCISOS 11 E

XIV, DA CE), MALFERINDO

CONSEQUENTEMENTE O PRINCÍPIO DA

SEPARAÇÃO DOS PODERES - MÁCULA TAMBEM

VERIFICADA NO ARTIGO sº, POR SER

INVIÃVEL A INSTITUIÇÃO DE PRAZO

PARA O EXECUTIVO REGULAMENTAR A

NORMA _ OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA

LEGAL (ARTIGO 163, êóº, DA CE) NÃO

CARACTERIZADA _ LEI QUE ESTABELECE OS

ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA CONCEssÃO DO

BENEFÍCIO FISCAL * VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO

DA NÃO AFETAÇÃO (OU NÃO VlNCULAÇÃO)

TRIBUTÁRIA (ARTIGO 176, INCISO IV, DA CE)

RECONHECIDA - INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO

QUE ENSEJOU VINCULAÇÃO DE PARCELA DA

ARRECADAÇÃO DO IPTU PELO MUNICIPIO,

FORA DAS EXCEÇOESºê

CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS #“
EXAME DE CONFORMIDADE AO ARTIGO

113 DO ADCT —POSSIBILIDADE, A LUZ DO

PRINCÍPIO DA 'CAUSA PETENDI' ABERTA -
9de11
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Gabinete do Prefeito

DISPOSITIVO QUE EXIGE ESTIMATIVA DE

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

EM PROPOSIÇÓES LEGISLATIVAS QUE CRIEM

RENÚNCIA DE RECEITA — POSICIONAMENTO

DO C. ÓRGÃO ESPECIAL QUE TEM

AFASTADO SUA INCIDENCIA AOS MUNICÍPIOS

—- RECENTES JULGADOS DO C. SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL, TODAVIA,

REAFIRMANDO SUA PARAMETRICIDADE A

TODOS OS ENTES FEDERADOS QUANTO

AO PROCESSO DE PRODUÇÃO NORMATIVA, A

JUSTIFICAR ACOLHIMENTO DA TESE —

PRETENSÃO INICIAL PROCEDENTE. (TJSP;

Direta de Inconstitucionalidade 2086325-

46.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão

Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São

Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de

Registro: 01/10/2021)

Pelo exposto, considerando que a proposição

legislativa não está acompanhada do estudo de impacto orçamentário e

fmanceiro, fica configurada a inobservância da norma do art. 113 do ADCT,

tornado o Projeto inconstitucional.

Expostas dessa forma, a razão que me levou a vetar o

Autógrafo Nº 213/2021 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto ;à

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

10de11
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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,

?

f, =
"" -

f" ",a; *
»

(rfp—' (fé»-áf-
.

DU'ARTENOGUEIRA
Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

lldell
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AUTÓGRAFO Nº 213/2021
Projeto de Lei Complementar nº 81/2021
Autoria do Vereador Maurício Gasparini

CONCEDE ISENÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE

MELHORIA PARA PESSOAS FÍSICAS RESIDENTES E PESSOAS
JURÍDICAS LOCALIZADAS NO ENTORNO DAS OBRAS PÚBLICAS

PARALISADAS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO NA FORMA DA LEI,
APROVA:

Art. lº Esta Lei Complementar estabelece a isenção de impostos e taxas para
pessoas fisicas e jurídicas residentes ou localizadas no entorno de toda e qualquer
obra pública paralisada no Município de Ribeirão Preto.

Art. 2º A isenção trazida no artigo anterior compreende:

l - o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) sobre imóveis localizados no
entorno das Obras paralisadas;

II - o Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) incidente sobre os
serviços prestados pelas empresas instaladas e que mantenham suas atividades no
entorno das Obras paralisadas;

III - toda e qualquer taxa municipal incidente sobre as atividades desenvolvidas
pelas pessoas jurídicas localizadas no entorno.

Art. 3º As obras públicas paralisadas que dão ensejo à isenção aqui prevista são
aquelas que apresentam transtornos e exigem modificações no sistema viário da
cidade, impactando, direta ou indiretamente, a circulação de pessoas e a
mobilidade urbana.
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Art. 4º O beneficio fiscal instituído por esta Lei Complementar permanecerá até a
data da entrega definitiva da obra.

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar os procedimentos
administrativos e operacionais decorrentes do cumprimento desta Lei
Complementar.

Art. 6o As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Ribeirão Preto, 22 de dezembro de 2021.

residente
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Ribeirão Preto, 12 de janeiro de 2022.

Of. Nº 1.332/2.022-C.M.

Senhor Presidente,

7977/2022

ral

nº

”pal

de

Ribeirão

Preto

Data:

17/01/2022

Horário:

10:04

LEG

-

"111.1!!!

Cãmara

Muniel

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

Município de Ribeirão Preto, comunico a Vossa Excelência, que estou apondo Veto

Total ao Projeto de Lei Complementar nº 72/2021 que: “INSTITUI O CÓDIGO

DE DEFESA DO EMPREENDEDOR, ESTABELECE NORMAS PARA

EXPEDIÇÃO DE ATOS PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO DE ATIVIDADE
ECONOMICA, DISPOE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE

IMPACTO REGULATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”;
consubstanciado no Autógrafo nº 215/2021, encaminhado a este Executivo,?”

:(i'.justificando-se 0 Veto pelas razões que adiante seguem. [ ; “&

J
1de7
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JUSTIFICATIVAS DO VETO:

O artigo 24 da Constituição Federal prevê que

compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal, legislar

concorrentemente sobre direito econômico. Conforme o parágrafo lº do

referido artigo, no âmbito da legislação concorrente, compete à União o

estabelecimento de normas gerais.

Aos Municípios e dado suplementar a legislação

federal e estadual], mas apenas se houver interesse local. O professor PEDRO

LENZAZ esclarece que os municípios têm competência legislativa relacionada ao

interesse local, bem como para suplementar a legislação federal e estadual no que

couber. Mesmo nesse último caso (suplementação da legislação federal e

estadual), a competência está balizada dentro do que se entende por interesse

local, veja-se:

“Interesse local: art. 30, l , o interesse local diz

respeito às peculiaridades e necessidades ínsitas à

localidade. Michel Temer observa que a expressão

“interesse local”, doutrinariamente, assume o

mesmo significado da expressão “peculiar

interesse”, expressa na Constituição de 1967. E

I Art. 30. Compete aos Municípios:
[ — legislar sobre assuntos de interesse local;
ll - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

ª Direito Constitucional Esquematizado? 19” ed. São Paulo: Saraiva, 20I 5 — p. 544.
2 de 7
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completa: “Peculiar interesse significa interesse

predominante”.

“Suplementar: art. 30, II — estabelece competir

aos Municípios suplementar a legislação federal e

estadual no que couber. “No que couber” norteia a

atuação municipal, balizando-a dentro do interesse

local”.

O Projeto de lei, em sua maioria, aborda tema já
tratado em norma federal, Lei nº 13.874/2019, conhecida como Lei de

Liberdade Econômica, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade

Econômica e estabeleceu garantias de livre mercado, dispondo sobre a

atuação do Estado como agente normativo e regulador.

De acordo com o artigo lº, parágrafo 4º, da referida

lei, as disposições dos seus artigos lº a 4º constituem-se em normas gerais de

direito econômico, as quais deverão ser observadas para todos os atos públicos

de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito

Federal e pelos Municipios.

Como visto, a União já editou normas gerais a respeito

da matéria, com efeitos igualitários em todo o território nacional, de modo que não

compete ao Município editar normas semelhantes ou diversas.

Nesse contexto, reputa-se inconstitucional a garantia

de tratamento diferenciado e favorecido aos microempreendedores e

empreendedores de pequeno porte, por considerar que a matéria se insere em

tema de abrangência nacional, de modo que não há peculiaridade local que si
V

justifique o tratamento pelo Município.

3de7
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No mesmo sentido, também não configura questão

de interesse local a previsão do direito dos empreendedores implementarem,

testarem e oferecerem produtos ou serviços para grupo privado e restrito de

pessoas sem que seja necessário efetuar requerimento ou obter ato público de

liberação da atividade econômica.

Tal regra claramente se insere em matéria de

âmbito nacional, de competência legislativa da União, e não há peculiaridade

local que justifique o trato diferenciado no Municipio de Ribeirão Preto.

A exigência de atos públicos da atividade econômicajá
é tratada pelo artigo 3º, inciso I, da mencionada Lei Federal nº 13.874/19, de

modo que não há interesse local que justifique a edição de norma pelo Município.

O Projeto de lei também traz disposições já
disciplinadas pelos artigos 4º-A, inciso III e parágrafo lº, art. 3º, incisos I, II, III,

V, VI, X, da Lei Federal nº 13.874/19.

Em alguns dispositivos, como nos artigos 4º, 5º, 60 e

11, o Projeto de lei traz determinações que evidenciam a sobreposição do direito

privado em relação ao direito público.

No entanto, apesar de não estar expressamente

contemplado no ordenamento jurídico, no âmbito do Direito Administrativo, há de

ser observado e respeitado o princípio da supremacia do direito público emk
5

relação ao direito privado, uma vez que o interesse da coletividade prevalece sobre " '

o interesse individual. f ª»,
*

4de7
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E ainda, o Projeto de lei ao impor determinações ao

Poder Executivo sobre atividades de cunho administrativo, invade a esfera

exclusiva do Chefe do Executivo, configurando vício de iniciativa, nos termos do

artigo 47, H e XIV, e 144 da Constituição Estadual.

Nesse sentido é a previsão de criação de um sistema

integrado, em plataforma digital, para facilitação da abertura e encerramento

de empresas, impõe obrigação ao Poder Executivo, vulnerando o princípio da

separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), e prevê a criação de

despesa obrigatória sem a estimativa do seu impacto orçamentário e

financeiro, infringindo a regra do art. 1 13 do ADCT.

O disposto nos artigos Sª, 9“, 10, ll e 13 também

impõem obrigações ao Poder Executivo, configurando inconstitucionalidade por

inobservância ao princípio da separação dos poderes.

Da mesma forma, a imposição de prazos para que

os órgãos do Poder Executivo respondam a pedidos de licenciamento de

atividades econômicas de médio e de alto risco, assim como para a inscrição

municipal, interferem na administração do serviço público pelo Poder

Executivo, infringindo o princípio da separação dos poderes, e vulneram direitos

fundamentais, já que interferem na concessão de atos que podem causar danos

à saúde e ao meio ambiente, ambos também protegidos pela Constituição

Federal (artigos 196 e 225).

. , .. . , . i
Enfatiza-se que, alem de nao observar o prmcrpiog

,
da separação dos poderes, o estabelecimento de norma que implique em m”
automático ato autorizativo do Município em caso de mora, torna vulnerávãeld

5de7
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direitos sociais que a Constituição Visa proteger, como os relacionados ao

meio ambiente, à saúde, à cultura e à educação.

As disposições contidas no artigo 7º do Projeto tratam

de normas gerais de direito econômico e, portanto, não se inserem na competência

legislativa do Município.

A previsão do estabelecimento de alíquotas uniformes

para simplificação do sistema tributário interfere no princípio constitucional

da capacidade contributiva (art. 145, parágrafo lº, da Constituição Federal).

Ao tratar do direito ao contraditório e à ampla

defesa, excepcionando situações de iminente dano público, o Projeto dispõe sobre

o referido princípio de forma diversa da prevista no art. Sº, inciso LV, da

Constituição Federal, que não traz a mencionada exceção.

Quanto a previsão de ressarcimento de danos e

prejuízos, trata-se de matéria de competência privativa da União, nos termos do

art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Assim, o Projeto de lei fere o principio da separação

dos poderes, da prevalência do interesse público sobre o direito privado, bem

como apresenta vício de iniciativa, por legislar sobre matéria de competência da

União.

Expostas dessa forma, a razão que me levou a vetar o

Autógrafo Nº 215/2021 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à; —' '

apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de direito, ' ;1 ªº

6de7
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Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

”M;: ,
L

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

7de7
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AUTÓGRAFO Nº 215/2021
Projeto de Lei Complementar nº 72/2021

Autoria do Vereador André Rodini e Outros

INSTITUI O CÓDIGO DE DEFESA DO EMPREENDEDOR, ESTABELECE

NORMAS PARA EXPEDIÇÃO DE ATOS PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO DA

ATIVIDADE ECONOMICA, DISPÓE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE

DE IMPACTO REGULATÓRIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA FORMA DA LEI. APROVA:

Artigo 1o - Fica instituído o Código Municipal de Defesa do Empreendedor, que
estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade
econômica, assim como disposições sobre a atuação do município como agente normativo e
regulador.

Artigo 2º - Para efeitos desta Lei Complementar, considera-se:

I - empreendedor: toda pessoa, natural ou jurídica, que exerça atividade lícita para 0
desenvolvimento e crescimento econômico;

II - ato público de liberação da atividade econômica: aquele exigido por órgão ou entidade da
administração pública como condição prévia para o exercício de atividade econômica.

& lº - Para os fins dispostos nesta Lei Complementar, consideram-se atos públicos de liberação
de documentos como licença; autorização; concessão; inscrição; permissão; alvará; cadastro;
credenciamento; registro; e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por
órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o
exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação, a extinção, a instalação, a
construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no
âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, proflssão, instalação,
operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros.

52“) - A0 Microempreendedor Individual (MEI) e ao empreendedor que exerça atividade
empresarial sob os enquadramentos de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) será garantido tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Artigo 3o - São princípios que norteiam o disposto nesta Lei Complementar:

I - a livre iniciativa nas atividades econômicas;
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II - a presunção de boa-fé do empreendedor perante o poder público; e

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Municipio sobre o exercício das atividades
econômicas.

â lº - O disposto no inciso II do caput deverá ser considerado quando da aplicação de
penalidades e infrações no âmbito do direito administrativo.

& 2º - A pessoa natural ou jurídica que exercer atividade econômica é responsável pelo devido
cumprimento do ordenamento jurídico, inclusive pelo respeito ao enquadramento da
atividade no nivel correto de risco.

SEÇÃO I
DOS DEVERES DO MUNICÍPIO PARA GARANTIA DA LIVRE INICIATIVA

Artigo 4º - São deveres da Administração Pública Municipal para garantia da livre
iniciativa:

I - facilitar a abertura e a extinção de empresas;

Il - disponibilizar informações claras e amplamente acessiveis quanto aos
procedimentos necessários ao início, ao regular exercício e ao encerramento de um
empreendimento;

III — criar, promover e consolidar um sistema integrado, em plataforma digital, para a
obtenção simplificada dos documentos necessários aos processos de registro, abertura,
funcionamento, modificação e extinção de empresas;

IV - abster-se de exigir especificação técnica desnecessária ao atingimento do fim desejado;

V - abster-se de criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico, em
detrimento dos demais segmentos;

VI - abster-se de criar reserva de mercado para determinado grupo econômico ou profissional,
em prejuízo dos demais concorrentes;

VII — no exercício de atos de liberação da atividade econômica, conceder tratamento
isonômico aos empreendedores, consistente com as interpretações adotadas em decisões
administrativas análogas anteriores;

VIII -abster-se de exigir atos públicos de liberação da atividade econômica de baixo
risco desenvolvida por Microempreendedor Individual (MEI);

IX-autorizar, provisoriamente, o exercício das atividades econômicas de baixo risco, a
partir do protocolo do pedido;
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X - autorizar, definitivamente, o exercício da atividade econômica de baixo risco após o
processamento do pedido protocolado no sistema de licenciamento, cumpridos os requisitos;

XI - analisar e responder, em prazo máximo não superior a 30 dias, ao pedido de licenciamento
para atividades econômicas consideradas de médio risco;

XII - analisar e responder, em prazo máximo não superior a 60 dias, ao pedido de
licenciamento para atividades econômicas consideradas de alto risco;

XIII - exercer a fiscalização punitiva somente após o descumprimento da fiscalização
orientadora, qualquer que seja o órgão fiscalizador municipal, salvo no caso de situações de
iminente dano público;

XIV - observar, quando da eventual concessão de incentivos e desonerações, o disposto na
Lei Complementar a que se refere o artigo 163 da Constituição Federal, em especial quanto aos
estudos de impacto financeiro e orçamentário;

XV - simplificar o sistema tributário através de alíquotas uniformes, a fim de diminuir o
custo operacional dos empreendedores e facilitar a fiscalização tributária;

XVI - simplificar os procedimentos referentes ao cumprimento das obrigações acessórias;

XVII - garantir, tanto quanto possível, a economicidade dos custos de transação referentes à
obtenção de atos públicos de liberação, funcionamento e extinção de empresas;

XVIII — não instituir exigências de funcionamento para empresas que impliquem criar demanda
artificial ou compulsória por produto, serviço, ou atividade profissional, inclusive quanto ao
uso de cartórios, registros ou cadastros;

XIX - não introduzir limites à livre formação e funcionamento de sociedades
empresariais, para além daquelas existentes na legislação civil aplicável;

XX - não restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda por parte de um setor
econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei;

XXI - garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa ao empreendedor, ainda que se trate
de matéria para a qual a Administração seja facultado agir de oficio, salvo no caso de situações
de iminente dano público;

XXII - não estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo
indeterminado, em qualquer grau de instância administrativa, impondo novo dever ou
novo condicionamento de direito, sem prever regime de transição quando indispensável para
que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional,
equânime e eficiente;

XXIII - manter no portal da Prefeitura a legislação municipal atualizada;

b)
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XXIV - disponibilizar no portal da Prefeitura banco de decisões por assuntos, para orientar o
empreendedor uniformizar as decisões bem como celeridade nos processos administrativos;

XXV - fornecer, provisoriamente o número da inscrição municipal no ato do protocolo;

XXVI - analisar e responder, em prazo máximo não superior a 30 (trinta) dias ao pedido de
inscrição municipal.

% lº - Cabe ao Poder Executivo Municipal, até a entrada em vigência desta Lei Complementar,
a definição dos níveis de risco das atividades econômicas para fins de concessão dos atos
públicos de liberação de atividades econômicas, inclusive quanto os aspectos sanitários, de
segurança do trabalho, ambientais, de proteção contra incêndio e outros aplicáveis.

52" - Na hipótese de ausência de ato do Poder Executivo Municipal quanto ao disposto no
é lº, será aplicada resolução do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios * CGSIM.

% 3ª - As vistorias necessárias à concessão da autorização mencionada no inciso IX poderão ser
realizadas após o início da operação da sociedade empresária.

ê4º—Caso a administração não cumpra o prazo previsto no inciso XI, serão concedidas
licenças e autorizações provisórias de funcionamento para os empreendimentos de
médio risco.

SEÇÃO II
_DO INCIDENTE ADMINISTRA'TIVO DE DOCUMENTACAO

DESNECESSARIA (IADD)

Artigo 5" - Diante da requisição de especificação técnica ou documentação desnecessária, o
empreendedor poderá suscitar Incidente Administrativo de Documentação
Desnecessária (IADD).

& lº- Os órgãos da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, que tiverem
efetuado a requisição deverão fornecer, gratuitamente, formulário,
preferencialmente em formato eletrônico, para preenchimento do IADD. O empreendedor
deverá preenche-lo com os motivos de sua demanda, documentando—a se julgar
conveniente.

ª 2" - O órgão recorrido disporá do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para emitir decisão
sobre o mérito do incidente suscitado.

é 3" - Enquanto () IADD estiver pendente de decisão, o prazo para o empreendedor satisfazer a
requisição recorrida ficará suspenso.

& 4º - Não decidido o IADD no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, considera—se procedente
O incidente suscitado pelo requerente.

4
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SEÇÃO 111

DOS DIREITOS DO EMPREENDEDOR

Artigo 6“ - São direitos dos empreendedores:

I - ter o Município como um facilitador da atividade econômica;

Il — produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para desenvolver atividade
econômica lícita em qualquer horário e dia da semana, Observadas:

a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de combate à poluição e à perturbação
de sossego;

b) as normas atinentes ao direito de vizinhança;

c) a legislação trabalhista;

d) as restrições advindas de obrigações de direito privado.

Ill - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha
exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a
necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, observado o
disposto no artigo 2º, inciso II, deste Código;

IV - não ter restringida, por qualquer autoridade, sua liberdade de definir o preço de produtos e
de serviços como consequência de alterações da Oferta e da demanda em mercados não
regulados;

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade
econômica, para os quais as dúvidas de interpretação da legislação cabível serão
resolvidas de forma a preservar a autonomia de sua vontade, exceto se houver expressa
disposição legal em contrário;

VI - desenvolver, executar, operar Ou comercializar novas modalidades de produtos e de
serviços quando os atos normativos se tornarem desatualizados por força de desenvolvimento
tecnológico consolidado nacional ou internacional, nos termos estabelecidos em
regulamento, que disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os
procedimentos, o momento e as condições dos efeitos;

VII-implementar, testar e oferecer, gratuitamente ou não, um novo produto ou serviço
para um grupo privado e restrito de pessoas maiores e capazes, valendo—se
exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, após
consentimento livre e por escrito dos componentes do grupo, sem que seja necessário
efetuar requerimento ou obter ato público de liberação da atividade econômica, exceto
em hipóteses de segurança nacional, de segurança pública ou sanitária ou de saúde
pública, respeitada a legislação vigente, inclusive no que diz respeito à propriedade
intelectual;

5
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VIII - ser informado imediatamente, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade
econômica, se foram apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo,
acerca do tempo máximo para a devida análise de seu pedido e que, transcorrido o
prazo fixado, na hipótese de silêncio da autoridade competente, isso importará em
aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente
vedadas em lei;

IX- arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, desde que
realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade
do documento, hipótese em que se equiparará a documento fisico eoriginal para todos
os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público ou privado;

X - ter acesso público, amplo e simplificado aos processos e atos de liberação de atividade
econômica, preferencialmente, através de portal único, conforme regulamento;

XI - não estar sujeito a sanção por agente público quando ausentes parâmetros e diretrizes
objetivos para a aplicação de normas abstratas ou subjetivas;

XII - ter a primeira visita fiscalizatória para fins orientadores e não punitivos, salvo nas
situações de iminente dano significativo, irreparável e não indenizável;

XIII - ser ressarcido por danos e prejuízos, inclusive a lucros cessantes, decorrentes
de abuso regulatório ou do poder fiscalizatório;

XIV - não ser exigido, pela Administração pública direta ou indireta, a dispor de certidão que
não conte com previsão expressa em lei ou em ato normativo;

XV - ter orientação de procedimentos e tratamento uniformes em todos os órgãos da prefeitura;
e

& lº - Para fins do disposto no inciso VII do caput, entende-se como restrito 0 grupo de
integrantes não superior aos limites estabelecidos pelo órgão gestor ou autoridade
competente responsável pela prática da modalidade de implementação, teste ou oferta.

& 2ª - É proibido o exercício do direito de que trata o inciso VII do caput quando a atividade
envolver o manuseio de tecnologia e substâncias de uso restrito.

ê3º - O disposto no inciso VIII do caput não se aplica quando:

I - versar sobre questões tributárias de qualquer espécie;

II - versar sobre situações, prévia e motivadamente, consideradas como de justificável
risco pelo órgão ou pela entidade da administração pública responsável pelo ato de liberação da
atividade econômica;

III - a decisão importar em compromisso financeiro da administração pública; e
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IV - houver objeção expressa Lei.

5 40 - Para os efeitos do inciso VIII do caput:

] - o ente ou órgão público disponibilizará, previamente em âmbito digital, a lista contendo os
documentos e os demais requisitos exigidos para a solicitação do respectivo ato de liberação;

II — a autoridade competente examinará o pedido de liberação em sua integralidade e, se
constatada insuficiência sanável, notificará uma única vez o agente, com a indicação exaustiva
e expressa do que deve ser retificado, substituido ou complementado, suspendendo-se o
prazo previsto no inciso VIII do caput deste artigo, o qual voltaráacorrer, pelos dias
remanescentes, após o completo atendimento da notificação; e

III-findo o prazo e verificada a hipótese de aprovação tácita, os documentos edemais
atos necessários para a plena aprovação do exercício da atividade econômica estarão
disponíveis ao particular em até 02 (dois) dias úteis, sob pena de responsabilidade civil da
administração pública.

Artigo 7º - O livre exercício das atividades econômicas sujeita-se apenas aos deveres e
condicionamentos públicos que tenham sido previstos em lei ou em regulamento delas
decorrentes.

Parágrafo único - A imposição de deveres e condicionamentos ao exercício das
atividades econômicas, em especial quando envolver ônus financeiro, respeitará a
proporcionalidade e observará:

I - a adequação aos fins a que se destina;

II - o principio da intervenção subsidiária e excepcional do Município na vida privada;

III - a viabilidade das atividades econômicas impactadas;

IV - o equilíbrio entre os direitos e os deveres; e

V - a simplicidade e a eficácia das medidas.

SEÇÃO IV
,DA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATORIO

Artigo 8o - As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de
agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da
administração pública, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas
da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações edados sobre
os possíveis efeitos do ato normativo, & fim de verificar a razoabilidade do seu impacto
econômico.

7
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é lª - Regulamento disporá sobre a data de inicio da exigência de que trata o caput e sobre o
conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos a serem
objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em
que poderá ser dispensada.

êZº-A análise de impacto regulatório de que trata ocaput deverá ser disponibilizada
em sítio eletrônico oficial do respectivo órgão, em local de fácil acesso. As fontes de dados
usados para a análise também deverão ser disponibilizadas, preferencialmente em formato
de planilha de dados e sem prejuízo da divulgação em outros locais ou formatos de dados.

5 3ª - A edição de atos normativos será precedida da realização de audiências públicas,
com a participação de componentes da cadeia econômica a ser impactada.

SEÇÃO V
DO REGIME DE GOVERNANÇA

Artigo 9" - A Administração Pública Municipal tem O dever de velar pelo respeito à
liberdade econômica e à segurança jurídica.

Parágrafo único - Para assegurar o cumprimento do caput deste artigo, o Poder Executivo
deve:

I — adotar processos decisórios orientados por evidências, pela conformidade legal, pela
desburocratização e, quando da edição e revisão de regulamentos, pela realização de consultas
públicas;

II - uniformizar critérios e manter a compilação, por temas, do estoque acumulado de
regulamentos, atos e práticas de nível infralegal, com a indicação expressa dos vigentes para
cada tema;

III- articular e integrar seus regulamentos, processos e atos com os de outros órgãos,
entidades e autoridades com competências sobre as mesmas atividades ou outras a elas
relacionadas;

IV - impedir a instituição ou a manutenção de restrições, exigências ou práticas burocráticas
ineficazes, ineficientes, onerosas, excessivas, que impeçam a inovação, que induzam à
clandestinidade ou à corrupção, bem como que possam prejudicara livre concorrência,
criar privilégio ou reserva de mercado, impedir a entrada de competidores no mercado e
favorecer grupo econômico em detrimento dos concorrentes;

V - fazer a revisão constante das normas de ordenação pública, para reduzir sua quantidade e os
seus custos para os agentes econômicos e para a sociedade, sem prejuízo às suas finalidades
públicas;

VI - fazer avaliações periódicas da eficácia e do impacto de todas as medidas de ordenação
pública, no minimo a cada 3 (três) anos, e, quando for o caso, proceder à sua revisão;

8
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VII-estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos econtroles
internos com Vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à
análise crítica de riscos que possam impactar o cumprimento de sua missão institucional e a
observância desta Lei Complementar.

VIII- definir metas para a redução da quantidade e dos custos da ordenação pública;

IX - orientar os processos de consulta pública, de definição da agenda de revisão, assim como
de avaliação de eficácia e de impacto; e

X - assegurar o funcionamento do sistema de gestão de riscos e controles internos.

SEÇÃO VI
DISPOSIÇÓES FINAIS

Artigo 10 -Caberá ao Poder Executivo a criação, a promoção e a consolidação de um
sistema online de licenciamento e autorizações, integrando diversos órgãos públicos, com
vistas a facilitar o processo de registro, abertura, alteração e extinção de empresas.

Artigo 11 - O Poder Executivo Municipal promoverá a modernização, a simplificação e a
desburocratização dos procedimentos de registro, fé pública e publicidade dos
documentos de arquivamento compulsório pelo empreendedor, bem como das decisões dos
processos administrativos.

Parágrafo único - Para fins de atendimento ao disposto no caput, serão garantidos o
fornecimento de protocolo, bem como a emissão de documentos produzidos e certificados em
meio virtual.

Artigo 12 -Será facultado o uso de ferramenta tecnológica que substituirá o modo de
visualização das autorizações, alvarás de funcionamento, placas e outras declarações
municipais cuja fixação é obrigatória no interior das empresas.

êlº-A ferramenta citada no caput deste artigo deverá ficar exposta em local públicoe de
fácil visualização.

gzº - A criação e a implementação de tal ferramenta ficarão a cargo da empresa
interessada, desde que os documentos citados no caput deste artigo sejam cópia fiel dos
originais.

53“ - Compete à empresa interessada a atualização dos documentos inseridos na
ferramenta tecnológica, sob a pena da Lei.
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Artigo 13 - A solicitação de ato público de liberação da atividade econômica e a
formalização de seu deferimento deverão ser realizadas, preferencialmente, em meio
virtual.

Artigo 14 - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 15 - Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de lº de janeiro de 2023.

Ribeirão Preto, 22 de dezembro de 2021.
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Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 12 de janeiro de 2022.

Oi
Of. Nº 1.333/2.022-C.M:âaí: «015912022.

to

7978/2022

Senhor Presidente,

IlII
'

pai

de

Ribeirão

Pre

Cílnialrí

Munlcl

Data:

17/01/2022

Horário:

10:11

LEG

-

Protocolo

Geral

nª

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

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

Total ao Projeto de Lei nº 231/2021 que: “DISPÓE SOBRE A

OBRIGATORIEDADE DE FARMÁCIAS E DROGARIAS
DISPONIBILIZAREM RECIPIENTES PARA ARMAZENAR
MEDICAMENTOS DOMICILIARES VENCIDOS OU EM DESUSO, DE USO

HUMANO, INDUSTRIALIZADOS OU MANIPULADOS, E DE SUAS

EMBALAGENS APÓS O DESCARTE PELOS CONSUMIDORES NO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”,
consubstanciado no Autógrafo nº 217/2021, encaminhado a este Executixío,
. .

_
N . ª &?

Justlfrcando se o Veto pelas razoes que adlante seguem.
&

% LP,?

“da,

1 de5

%.]

fls. 73/128



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

O Projeto de Lei cria sistema de logística reversa de

medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, após descarte

pelos consumidores, criando obrigações para drogarias e farmácias, inclusive de

manipulação, conforme expressamente dispõe o art. 9º.

Logistica reversa diz respeito ao processo de retorno de

bens adquiridos pelo consumidor de volta ao produtor, & fim de que possa ser

reaproveitado ou receba uma destinação final ambientalmente adequada.

A Lei Federal nº 12.305, de 2010, dispõe sobre a Política

Nacional de Residuos Sólidos. Conforme as definições do seu art. 3º, medicamentos

seriam resíduos sólidos. Entretanto, 0 art. 33, ao enumerar os produtos para os quais

deve haver sistema de logística reversa, não os menciona.

A nível infralegal, tanto a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária — ANVISA, quanto a Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA

publicaram normas sobre logistica reversa de medicamentos (Resolução da Diretoria

Colegiada nº 306, de 2004; e Resolução nº 358, de 2005, respectivamente). Contudo,

ambas se referem apenas a resíduos gerados em serviços de saúde, não havendo

regulamentação de medicamentos utilizados em âmbito domiciliar, descartados peªo
consumidor.

_

Yigg"

x ;;;a

É preciso observar que mesmo não havendo

regulamentação da logística reversa de medicamentos, a NBR 16457z2016 da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 20162), já trata da logística
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reversa de medicamentos de uso humano vencidos e/ou em desuso, ao estabelecer os

requisitos mínimos para a proteção e prevenção dos riscos ao meio ambiente,

segurança ocupacional e saúde pública, no processo de descarte, armazenamento

temporário, coleta e transporte de medicamentos de uso humano provenientes de

domicílios, descartados pelo consumidor.

Entretanto, tal norma não se aplica a frascos quebrados e

dispositivos perfurocortante entre outros, não estabelece responsabilidades dos

geradores de resíduos sólidos, e não especifica o tratamento e destinação final

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente

adequada dos rejeitos.

Ademais, a Lei Federal nº 6.360, de 1976, que “dispõe

sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os

Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos” não

condiciona o registro de medicamentos a previsão de sua logistica reversa, de modo

que não há informações precisas sobre a produção, uso e destinação final de todos os

medicamentos disponibilizados no mercado.

Recentemente, com base na possibilidade de instituição de

acordos setoriais para instituição de sistemas de logística reversa, foi editado o

Decreto Federal nº 10.399, de 2020, dispondo sobre o sistema de logística reversa de

medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados

e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores.

O referido Decreto estabelece a etapas para

implementação da logística reversa e a forma de participação das farmácias 'e

drogarias.

3de5
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Isto posto, a instituição de logística reversa de

medicamentos no Municipio via Projeto de lei local invade matéria já regulada pela

legislação federal, criando obrigação onerosa para estabelecimentos comerciais

(farmácias e drogarias).

Além disso, o Projeto de Lei viola a Declaração de

Direitos de Liberdade Econômica (Lei Federal nº 13.974, de 2019) ao intervir de

maneira excessiva e desproporcional no exercício de atividade econômica,

prejudicando os particulares ao exigir o cumprimento de obrigação em desacordo

com a legislação específica.

No que concerne à competência legiferante do Municipio,

a Constituição Federal de 1988 diz no art. 24:

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre:

(---)

V] — proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Temos, portanto, que os municípios não têm competência,

via de regra, para legislar sobre meio ambiente, sendo exceção quando a temática

estiver englobada pelo interesse local.

Nesse sentido, a competência natural dos municípios é a

de “legislar sobre assuntos de interesse local” (art. 30, I, da CF), e nesses assuntos o

meio ambiente pode estar incluido toda vez que a questão ambiental não for geral

e/ou nacional ou regional.

4de5
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Portanto, o Município pode legislar sobre o meio

ambiente desde que fundamentado no interesse local. Entretanto, o objeto do Projeto
de lei sob análise não e' apenas de interesse local. Verifica-se que a matéria tratada no

presente Projeto de lei transcende o interesse local do Município (art. 30, inc. II, da

CF/88), o que acaba por eivá-lo de inconstitucionalidade.

Pelo exposto, considerando que a proposição legislativa

não está em sintonia com a Constituição Federal e a legislação federal, padece de

vício de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Expostas dessa forma, a razão que me levou a vetar o

Autógrafo Nº 217/2021 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à

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

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,
SubSCI'CVClTlO-DOS.

Atenciosamente,

. ;* : ;Diªmªr ªNOGUEIRA
lj

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
5 de 5
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AUTÓGRAFO Nº 217/2021
Projeto de Lei nº 231/2021

Autoria dos Vereadores Zerbinato, Marcos Papa e Paulo Modas

DISPOE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE FARMÁCIAS E DROGARIAS

DISPONIBILIZAREM RECIPIENTES PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS

DOMICILIARES VENCIDOS OU EM DESUSO, DE USO HUMANO,
INDUSTRIALIZADOS OU MANIPULADOS, E DE SUAS EMBALAGENS APÓS O

DESCARTE PELOS CONSUMIDORES NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CAA/LARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. NA FORMA DA LEI, APROVA:

Art. 1” Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias disponibilizarem
recipientes para armazenar medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano,
industrializados ou manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores, no
Município de Ribeirão Preto.

Art. 2“ Para fins do dispositivo nesta Lei, considera-se:

I - princípio do poluidor pagador: a atribuição ao gerador do resíduo sólido da responsabilidade
de lhe conferir destinação ambientalmente adequada;

II - principio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de medicamentos para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados,
bem como para reduzir os impactos causados a saúde humana e ao meio ambiente;

III - logistica reversa no recebimento de medicamentos: logistica reversa de medicamentos
domiciliares vencidos ou em desuso e de suas embalagens descartados pelos consumidores -
instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar o retorno desses medicamentos e de suas
embalagens ao setor empresarial para destinação final ambientalmente adequada;

IV - acondicionamento: ato de embalar os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso,
descartados em sacos, caixas ou recipientes que evitem vazamentos, devidamente lacrados e
com identificação que permita a sua rastreabilidade e, quando couber, que sejam resistentes às
ações de punctura, ruptura e tombamento, e adequados fisica e quimicamente ao conteúdo
acondicionado;

V - armazenamento primário — guarda temporária, realizada por drogarias, farmácias ou outros
pontos definidos pelos comerciantes, dos sacos, das caixas ou dos recipientes com os
medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, descartados pelos consumidores no
dispensador contentor;
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VI - armazenamento secundário - armazenamento, em local indicado pelos distribuidores até a
etapa de coleta externa, dos sacos, das caixas ou dos recipientes devidamente lacrados, pesados
e identificados com os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, descartados pelos
consumidores e coletados pelos distribuidores nos pontos de recebimento;

VII - coleta externa — coleta dos sacos, das caixas ou dos recipientes com os medicamentos
domiciliares vencidos ou em desuso, descartados pelos consumidores para que se proceda ao
transporte ao local de tratamento e destinação final ambientalmente adequada;

VIII - comerciante - pessoa jurídica que oferte medicamentos domiciliares ao consumidor,
distinta do fabricante, do importador e do distribuidor;

IX - consumidor - pessoa fisica usuária de medicamentos domiciliares;

X - dispensador contentor - dispositivo ou equipamento, dotado de sistema antirretorno,
destinado ao recebimento e ao armazenamento seguro dos medicamentos domiciliares vencidos
ou em desuso descartados pelos consumidores;

XI - embalagem - invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou
não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não,
medicamentos domiciliares;

XII - medicamentos domiciliares - medicamentos de uso humano, vencidos ou em desuso,
industrializados e manipulados;

XIII - ponto de armazenamento primário - local destinado à guarda temporária dos sacos, das
caixas ou dos recipientes com os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso
descartados pelos consumidores ate' a coleta e o transporte aos pontos de armazenamento
secundário;

XIV - ponto de armazenamento secundário — local destinado ao armazenamento dos sacos, das
caixas ou dos recipientes com os medicamentos descartados em local indicado pelos
distribuidores de medicamentos até a realização das etapas de coleta e de transporte para os
locais de destinação final ambientalmente adequada;

XV - ponto fixo de recebimento - ponto situado em drogarias, farmácias ou demais locais em
que sejam instalados os dispensadores contentores para o descarte pelos consumidores dos
medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso; e

Art. 3º O disposto nesta Lei não se aplica aos seguintes medicamentos:

I - de uso não domiciliar;
II - de uso não humano; e
III - descartados pelos prestadores de serviços de saúde públicos e privados.

Art. 4” O disposto nesta Lei não se aplica aos geradores de resíduos de serviços de saúde cujas
atividades envolvam as etapas do gerenciamento de resíduos gerados nos serviços relacionados
com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive nos serviços de assistência domiciliar,

2
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incluidos aqueles de tratamento home care, nos termos da legislação; laboratórios analíticos de
produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de
embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal;
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses;
distribuidores e importadores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades
móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de piercing e tatuagem, salões
de beleza e estética; consultórios e clínicas médicos e odontológicos; aos produtos de higiene
pessoal, cosméticos, dermocosméticos, perfumes e os saneantes; dentre outros.

Art. 50 As drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecidas como pontos fixos
de recebimento ficam obrigadas, as suas expensas, a adquirir, disponibilizar e manter, em seus
estabelecimentos, dispensadores contentores, na proporção de, no mínimo, um ponto fixo de
recebimento para cada dez mil habitantes.

Parágrafo único. As farmácias de Manipulação ficam obrigadas a receber apenas residuos de
medicamentos manipulados, sendo vedada a destinação de outros tipos de resíduos
medicamentosos nesses pontos de coleta.

Art. 6º O dispensador contentor disponibilizado no ponto fixo de recebimento:

I - conterá a frase: “Descarte aqui os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso”;
[[ - poderá conter outros recursos gráficos, como figuras esquemáticas, para auxiliar o
consumidor a descartar os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso de forma segura;
e
III - poderá conter a divulgação de:
a) marca institucional figurativa ou mista; e
b) campanhas de publicidade de interesse do estabelecimento.

Art. 7“ As drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecidas como pontos fixos
de recebimento ficam obrigadas a disponibilizar, se necessário, local para armazenamento
primário no estabelecimento comercial.

ª lº O local de armazenamento de que trata o caput será destinado ao acondicionamento
temporário dos recipientes com os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso
descartados pelos consumidores até o transporte destes a um ponto de armazenamento
secundário.

5 2º As drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, deverão registrar e informar no
manifesto de transporte de resíduos a massa, em quilogramas, dos medicamentos vencidos ou
em desuso descartados recebidos.

& 3o O registro de que trata o & 2º será efetuado antes da transferência dos recipientes com os
medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso descartados do ponto de armazenamento
primário ate' o ponto de armazenamento secundário ou a unidade de tratamento e destinação
final ambientalmente adequada.

Art. 8“ As drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, deverão utilizar o manifesto de
transporte de residuos, no âmbito de suas competências, para disponibilizar o relatório anual,

3
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por intermédio do grupo de acompanhamento de performance. regulamentado pelo Decreto
10.388, de 5 de junho de 2020, com as informações sobre o volume dos medicamentos
domiciliares vencidos ou em desuso retornados ao sistema de logística reversa e destinados de
maneira ambientalmente adequada.

Parágrafo único. O prazo para disponibilização das informações no Sinir, por meio de
relatório anual de performance do sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares
vencidos ou em desuso, é de um ano, contado da data do início da fase 2, observado 0
cronograma estabelecido no ê lº do art, 10 do Decreto 10.388, de 5 dejunho de 2020.

Art. 9“ Com o objetivo de divulgar o sistema de logística reversa de medicamentos
domiciliares vencidos ou em desuso e de suas embalagens após 0 descarte pelos consumidores,
as drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, disponibilizarão informações aos
consumidores por meio de mídias digitais e de sítios eletrônicos.

& lº A disponibilização de informações de que trata O caput compreenderá orientações sobre 0
sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e a
participação dos consumidores para o retorno adequado dos medicamentos e de suas
embalagens.

5 2º O estabelecimento deverá ainda apresentar informativo claro aos consumidores sobre os
riscos de descarte de medicamento de modo inapropriado como no lixo comum ou ainda em
ralos domésticos.

Art. 10. O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeita os infratores à aplicação das sanções
previstas em lei, em especial quanto ao disposto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no
Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, nos seus regulamentos e nas demais normas
aplicáveis.

Art. 11. Caberá ao Executivo Municipal legislar sobre as formas de fiscalização do
cumprimento desta Lei.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementares se necessário.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

ALESSA' “R0 MARACA
"dente
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
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Ribeirão Preto, 14 dejaneiro de 2022.

01 FEV2022Of. Nº 1.334/2.022-C.M. sãº“ ”"""-

Senhor Presidente,
Oª'—0_— m;_;-ug__gco_º..-'E—x ..—___2.º3—0);»—-|— _K_, 0(,,—:x:::-TM,.a—_ss.E- og.º-——___º.-5—32—U'—ª=2tÉ_9%E—__ª'oIV—O

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

Município de Ribeirão Preto, comunico a Vossa Excelência, que estou apondo Veto

Total ao Projeto de Lei nº 13/2021 que: “ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 6.626,

DE 26 DE MAIO DE 1993, REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 7.073, DE 12 DE

MAIO DE 1995, E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS”, consubstanciado no

Autógrafo nº 212/2021, encaminhado a este Executivo, justificando-se o Veto pelas

razões que adiante seguem.
kr, .a«»
*!

ldej
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JUSTIFICATIVAS DO VETO:

Inicialmente, cabe destacar que 0 Projeto de lei pretende

alterar a Lei Municipal nº 6.626, de 26 de maio de 1993, que nomeia uma creche

municipal, revogando também a Lei Municipal nº 7.073, de 12 de maio de 1995.

Ocorre que há um vício de iniciativa no referido Projeto

de lei, uma vez que tal ato de nomeação é de competência privativa do Prefeito

Municipal.

Conforme o art, 8º, inciso XVI, da Lei Orgânica

Municipal, é de competência da Câmara Municipal, com posterior sanção do Prefeito

Municipal, “autorizar a denominação e alteração de nomenclatura de próprios, vias,

logradouros e serviços públicos municipais” (grifo nosso).

O texto legal é bastante claro ao conferir para o Poder

Legislativo a competência em autorizar uma determinada denominação, ou seja,

colocar à disposição um nome, autorizando assim o seu uso para um local municipal.

Por conseguinte, (& necessário ato do Poder Executivo, um decreto do Prefeito, a fim

de que esse nome autorizado pela Câmara Municipal de fato passe a denominar um

lugar público do município.

Assim, e competência privativa do Prefeito Municipal,

conforme 0 an. 71, VII da Lei Orgânica Municipal, expedir decretos, que é d

instrumento jurídico apto a nomear logradouros públicos.
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Expostas dessa forma, a razão que me levou a vetar o

Autógrafo Nº 212/2021 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à

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

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

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

>,

“fªlª;/ps:],
" :

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 212/2021
Projeto de Lei nº 13/2021

Autoria do Vereador Matheus Moreno

ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 6.626, DE 26 DE MAIO DE 1993, REVOGA A LEI

MUNICIPAL N“ 7.073, DE 12 DE MAIO DE 1995, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. NA FORMA DA LEI. APROVA:

Artigo 1º - A Ementa e 0 artigo lº da Lei Municipal nº 6.626, de 26 de maio de 1993, passam a
ter a seguinte redação:

Ementa: AUTORIZA DENOMINAÇÃO DE “ASSISTENTE SOCIAL ANA
MARIA CHUFALO” PARA CRECHE MUNICIPAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Artigo lº — Fica, por esta lei, autorizado o Chefe do Executivo a adotar o nome
de “ASSISTENTE SOCIAL ANA MARIA CHUFALO”, a Creche Municipal
situada no Jardim Roberto Benedetti, e que atende ao Complexo Urbano
Sudeste, do Distrito Sede, de Ribeirão Preto, SP.

Artigo 2o - Em decorrência do disposto no artigo anterior, revoga-se a Lei Municipal nº 7.073,
de 12 de maio de 1995, inclusive, em face do já disposto na Lei Municipal nº 6.626, de 26 de
maio de 1993, ora com sua redação alterada.

Artigo 3" - Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Ribeirão Preto, 22 de dezembro de 2021.
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Data: 27/01/2022 Horário:
102: 58

Estado de São Paulo LEG-
Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 19 de janeiro de 2022.

“aiFszd'zz “f WOf. Nº 1.335/2.022-C.M. , xv
Pad/W»,.,ÍW

ªmador—ie

Senhor Presidente,

' 03/05/5203;
Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

Município de Ribeirão Preto, comunico a Vossa Excelência, que estou apondo Veto

Total ao Projeto de Lei nº 238/2021 que: “DISPOE SOBRE A

OBRIGATORIEDADE DAS AGENCIAS BANCÁRIAS DISPONIBILIZAREM
AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA JUNTO AOS TERMINAIS DE

CAIXAS ELETRONICOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, consubstanciado
“

no Autógrafo nº 222/2021, encaminhado a este Executivo. justificando-se o Veto“
“

pelas razões que adiante seguem.

'j 1de4
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JUSTIFICATIVAS DO VETO:

O Projeto de Lei pretende criar a obrigatoriedade para as

agências bancárias disponibilizarem agentes de segurança privada junto aos terminais

de caixas eletrônicos.

E necessário, porém, a princípio, analisar a viabilidade

técnica e a eficácia de tais medidas para a segurança nas agências bancárias.

Por meio da Lei Federal nº 7.102, de 20 dejunho de 1983,

foi escolhido como órgão responsável o Ministério da Justiça e Segurança Pública,

que coordena o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), por meio da Polícia

Federal, competente pela aprovação e fiscalização do plano de segurança dos

estabelecimentos financeiros.

Assim, a Policia Federal e o único órgão responsável por

permitir ou não o hmcionamento das agências em todo o pais no que diz respeito aos

aspectos envolvendo a segurança dos estabelecimentos.

A Polícia Federal, detentora de notória competência

técnica sobre o tema, inclusive por atribuição constitucional (art. 144, inciso I da

Constituição Federal), avalia em conjunto e de forma isenta todos os aspectos

relativos à segurança do estabelecimento financeiro. Não havendo os requisitos

mínimos de segurança, a agência não poderá entrar em funcionamento.

Não há qualquer tipo de exigência por parte da Policia

Federal sobre a presença obrigatória de um vigilante na área de caixas eletrônicos.

2de4
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Cabe destacar ainda que a citada Lei Federal nº

7.102/1983, regulamenta as questões relacionadas à segurança privada e bancária.

Assim, ela estabelece as normas de segurança para estabelecimentos financeiros,

além de reger a constituição e funcionamento das empresas que exploram os serviços

de vigilância e a formação e utilização de vigilantes nessas atividades.

O Projeto de lei em tela, na tentativa de apresentar uma

solução para o problema da segurança, acaba por provocar efeito inverso, trazendo

incerteza e insegurança para toda à população, colaboradores, clientes e usuários do

sistema bancário.

A presença de um vigilante nas áreas onde existam

instalados os caixas eletrônicos, além de não resolver o problema da segurança

pública, acaba por incentivar o ataque de quadrilhas a essas dependências. Isso

porque a presença do vigilante armado nesses pontos cria um atrativo para

criminosos roubarem os equipamentos de segurança, tais como coletes de proteção

balística e armamentos para a prática de outros crimes.

O vigilante posicionado dentro dessa área, sozinho,

poderá ser alvo fácil de assaltantes que, na grande maioria das vezes, possuem

armamentos muito mais potentes do que os dos vigilantes e da própria polícia, além

de atuarem em grandes grupos, inviabilizando por parte do vigilante qualquer reação,

Assim, considerando que a proposição legislativa não esta)
sintonia com a legislação federal, padece de vício de ilegalidade. ,;

Ademais, há um vício de iniciativa no referido Pjojeto de

lei, uma vez que cria para o Poder Executivo deveres de fiscalização e aplicação de

3de4
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penalidades. Ora, e competência privativa do Prefeito Municipal, conforme o art. 71,
H e IX, da Lei Orgânica Municipal, dispor e exercer a administração municipal.

Expostas dessa forma, a razão que me levou a vetar o

Autógrafo Nº 222/2021 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à

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

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,
SubSCX'CVCITIO-DOS.

Atenciosamente,

J,, ,»

,
.?

,,,.«DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
4de4
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Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 222/2021
Projeto de Lei nº 238/2021

Autoria do Vereador Paulo Modas

DISPÓE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS AGENCIAS BANCARIAS

DISPONIBILIZAREM AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA JUNTO AOS

TERMINAIS DE CAIXAS ELETRONICOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CÁMARA AJUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA FORMA DA LEI APROVA:

Art. lº E obrigatória a manutenção de segurança privada, junto aos terminais de caixas
eletrônicos localizados dentro dos estabelecimentos bancários.

Art. 2º O sistema de segurança referido no artigo anterior incluirá vigilantes armados, alarme
ligado com os órgãos de segurança pública ou sem a empresa prestadora de serviços de
Vigilância e equipamentos de captação de imagens.

Art. 3“ O não cumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa de 10.000 (dez mil) Ufesps;
III - na reincidência, o dobro da multa referida no inciso II e suspensão do alvará de
funcionamento por 30 (trinta) dias;
IV - suspensão de alvará de funcionamento expedido pelo Município.

Art. 4“ Os estabelecimentos que se enquadrarem no disposto desta lei terão o prazo de 120
(cento e vinte) dias para se adequarem.

Art. 5" A fiscalização para o cumprimento da presente lei e a aplicação das penalidades
referidas no artigo 3º ficarão a cargo do Poder Executivo, através de seus órgãos competentes.

Art. 60 Esta lei entrará em vigor 120 (cento e Vinte) dias após a data de sua publicação,
cabendo ao Poder Executivo regulamentar a presente lei naquilo que for necessário, revogadas
as disposições em contrário.

Ribeirão Preto, 27 de dezembro de 2021.
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f,: 4

PROJETO DE LEI É. w.!

.º“). , ,fºi/ AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 102.225,93 (CENTO E

DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES

CENTAVOS) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA, No GABINETE Do PREFEITO NO MUNICIPIO DE

RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO Do CORRENTE EXERCÍCIO E

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica, por esta lei, autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$

102.225,93 (cento e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e três

centavos) pela Secretaria Municipal da Fazenda em favor do Gabinete do

Prefeito, para atender adequação orçamentária — inclusão de dotação de

contrapartida - segurança pública modernização — Convênio nº 880188/2018

- EP recurso próprio, firmado com o Ministério da Segurança Pública, cuja

codificação institucional e orçamentaria será incluída na seguinte dotação:

02.02.10-04.181.20216.2.0003-0l .100.l76-4.4.90.52,00

Equipamento e Material Permanente .................... R$ 102.225,93

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

de anulação parcial das seguintes dotações:

02.02.10-04.122.20201.2.0003—Ol.l10.000-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica ......R$ 45.000,00
“.A/'
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02.02.10-04.122.20201.2.0003-01.l 10.000-3.3.90.40.00

Serviços Tec. Inform. Comunic. — Pessoa Jurídica....R$ 45.000,00

02.02.10-04.122.20201.2.0002-01.110.000-3.3.90.30.00

Material de Consumo ................................................. R$ 12.225,93

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

14.634, de 10 de dezembro de 2021 (PPA), período 2022/2025, e na Lei

Municipal nº 14.583, de 21 dejulho de 2022 (LDO), as alterações acima para

o exercício de 2022.

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

em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

', x

«a? fª ª —

DÚARFEÉTOGUEIRA

Prefeito Municipal

4de4
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MINISTERIO DA SEGURAN ÇA PÚBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Esplanada dos Ministérios, Bloco T., Edilicio Sede »» Palácio da Justiça, 5“ andar, Sala 500

Brasília - DF -- CEP 70064-900
Telefone (61) 2025-3177 «” 3844

Convênio Nº 8801880018
Processo Nº 080200016992018—36

Convênio SICONV Nº 880188/2018 que
entre si celebram a União, por intermédio
do Ministério da Segurança Pública,
representado pela Secretaria Nacional de
Segurança Pública, e o Município de
Ribeirão Preto - SP, com interveniência
d aGuafda Civil Municipal de Ribeirão
Preto com recursos proveniente da Fundo
Nacional de Segurança Pública.

A UNIÃO. por intermédio do M INISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.394494f0001—36, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Palácio da
Justiça, C EP 70064—900. Brasília, DF, doravante CONCEDENTE, representado neste ato
pelo SECR'ETÁRJIÚ NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ADJUNTO, ALEXANDRE
ARAÚJO MOTA, brasileiro, ponador do C PF 549.884037—34. com competência delegada pela Portan'a
nº 100, de 11 de junho de 2018. e 0 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. inscrito no CNPJTMF sob nº
560245811000l—56. com sede na Praça Barão do Rio Branco, sinº. Centro, CEP 14055-580. Ribeirão
Preto - SP, doravante CON VEN ENTE, representada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO, ANIÚMO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR, brasileiro (a). portador—(zi) do CPF.!MF n“
048.048,818—59, tando como interveniente & GUARDA CIVIL M UNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO, imcrito no CN PJf'MF sob n" 00.334.335t10001«46. com sede na Rua Lafaiete, nº 1676, Vila Seixas”.
Ribeirão Preto . Siª, CEP 14.020-53, representada pela SUPERINTENDENTE DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL, MONICA DA COSTA NOCCIOLI . portadora do CPF nº 047.527,848—82
RESOLVEM celebrar o presente CON VENIO, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
de Repasse »» SICQNV; regendo—se pelo (liºposto na Lei Complementar nª 101, de 04 e maio de 2000 na
Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, no que couber na Leide Diretrizes Orçamentária do con'ente exercício.,
no Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 198, no Decreto Federal n“ (1170, de 25 de julho de
2007/2007. regulanwnmdo pela Portaria Interministerial MWM lº./CGU nº 424/2016= de 30 de dezembro de
2016. congoante o processo adn'iinistmtivo nº 08020001508201836 e mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIM EIRA — DO OBJETO
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Este CONVENIO tem por objeto modemizar a Guarda Municipal de Ribeirão Preto por meio da aquisição
de viaturas. contorme detalhado no Plano de 'l'raballto visando a execução de Programa 2081 - Jus (,a,
Cidadania e Segurança Pública - Ação ZOID » Apoio à Modeinimção das Instituições de Segurança Pública
de interesses recíprocos e mútua cooperação entre o Concedente e Convenente.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCUALAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS (PLANO DE
TRABALHO E DO TERMO DE REFERENCIA)
Os partícipes obrigam—se a cumprir fielmente o objeto pactuado, em comonância com o Plano de Trabalho e
o 'l'ermo de Referência propostos pelo CONVENEN'I'E e aceitos pelo CONCED EN'I'IZ, bem como toda a

documentação técnica que deles resultem, cujos termos os partícipes acatam integramente no âmbito do
SICONV, que integram este CONYA'NIO independentemente de transcrição e observados os critérios
constantes dos art. lº, ZI e 23 da Portaria InterminSterial nº 424 de 2016.

Parágrafo único. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de 'liabalho,
desde que não haja alteração do objeto e sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade
competente do C ONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONDIÇÃO SUSPEN SIVA

3.1. A eticz'tcia do presente convênio tica condicionada à apresentação tempestiva dos seguintes documentos
pelo CONN/TENENTE,

l - Termo de Referencia, nos termos do an. lºê lº, XXXIV, da Portaria lntenninàterial nº 424, de 2016;

II - Licença Ambiental Previa. ou respectiva dispensa. emitida pelo órgão ambiental competente, nos termos
da Lei nº 6.938 de 1981. da Lei Complementar n“ 140. de 201 1. e da Resolução Conama nº 237. de l997;

Ill — Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel. nos termos do art. 23
da Portaria lntenninisterial nº 424. de 2016.

Subcláasula Primeira. 0 C ONVENENTE deverá apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput desta
cláusula, antes da liberação da primeira parcela dos recursos, contados da data da assinatura do presente
'l'enno. prorrogável, uma [mica vez por igual período. até o limite de 18 (dezoito) meses, incluindo-se eventual

prorrogação.
Subclansula Segunda. O(s) documento(s1 referido(sl no caput será(ão) apreciadot's) pelo CONCEDENTE e.
se aceito ( s), enseialát'ão) a adequação do Plano de Trabalho. se necessário.

Subcláusula 'I'erceira. Constatados vícios sanaveis no(s) documento(s) apresenuidms), o CONCEDEN'FE
comunicará o CONVEN [:N'lli, estabelecendo prazo para saneamento.

Subcláttsula Quarta. Caso o(s) documento(s) indicadot's) no caput desta cláusula não sejaún) entreguets) ou
recebatml parecer contrário à sua aceitação, proceder—se-á à extinção do convênio. nos termos dos arts. 2l.
& 7“, 24 ª lº e 27. XVIII, da Portaria lntenninisterial n“ 424, de 2016,

Subeláusula Quinta. Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsão de transferência de recursos para a
elaboração do tenpo de referência, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do instrumento, a liberação
do montante correspondente ao custo do semíço se dará após a celebração do instrumento, conforme
cronograma de liberação pactuado entre as partes.
Subcláusula Sexta. A rejeição pelo C ONCEDENTE do termo de referência, custeado com recursos da
União. enseja a imediata devolução dos recursos aos cofres da União, sob pena de histatu'ação de tomada de
contas especial.

CLÁUSULA QUARTA — ODAS OB RIGAÇÓES GERAIS

São obrigições dos partícipes:

1— DO CONCEDENTE:

1. Divulgar atos normativos e orientações ao CONVENENTE quanto a correta execução dos
projetos e atividades.

2. Promover a transferência de recursos financeiros, de acordo com o Cronograma de
Desembolso do Plano de Trabalho, mediante crédito na conta bancária específica do
instrumento, de acordo com a programação orçamentária & ananceira do Governo Federal.
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10.

Prorrogar de ofício a vigência do CONVÉNIO, antes do seu término, quando der causa a
atraso na liberação dos recursos financei ros, limitada a prorrogação ao exato periodo do
atraso veriticado e prescindindo de prévia análise juridica, conforme inciso N do artigo 27
da Portaria Interministerial 424 de 2016;

Designar, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do CONVÉNIO, em ato a ser publicado
no Boletim de Serviço e registrado no SICONV, no minimo 1 (um) servidor com suplente,
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Plano de Trabalho e do
cumprimento do objeto pactuado;

Notificaro Poder Legislativo do CONVENENTE sobre este instrumento, no prazo de até iO
(dez) dias da celebração, bem como em até 2 (dois) dias úteis sobre as liberações de
recursos, facultada a comunicação por meio eletrônico e em conformidade com a Lei nº
9.452, de 20 de março de 1997;

Operacionalizar a execução do projeto previsto do Plano de Trabalho e o cumprimento do
objeto pactuado, notificando o CONVENENTE sobre eventuais inadequações verificadas e
solicitando o saneamento tempestivo, bem como analisar, deliberar e, setor o caso, aceitar
as proposta de alteração, assim como sobre a prestação de contas. instaurando, se for o
caso, a competente Tomada de Contas Especial, dispondo de condições e estrutura para
tanto;

. Notificar o CONVENENTE previamente à inscrição como inadimplente no SICONV, quando
detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto
do instrumento, incluindo no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou similar e o Poder
Legislativo; e

. Acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente. a execução física e tinanceira do objeto
deste Convênio, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos,
condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente estabelecidas, na
forma do art. 41, caput, inciso lll, da Portaria interministerial nº 424, de 2016, comunicando
ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou
outras pertinentes para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos,

Dar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade aos órgãos de controle e, havendo
fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientincar os Ministérios
Públicos Federal e Estadual e a Advocacia-Geral da União.

Dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento, verificação da execução do
objeto e o cumprimento dos prazos relativos à prestação de contas.

[[ — DO CONVENENTE:

1. Executar e Hsczilizar a execução do objeto pactuado em conlonnidade com o Plano de Trabalho e o
Termo de Referência do CONVENIO. solicitando inclusive relatorios lisicos. totográlicost lista de
presença e demais medidas necesaárias à correta execução deste C onvênio;

Aplicar os recursos discriminados no Plano de trabalho cxclusivmnentc no objeto do presente
Convênio e. submeter previamente ao CIONCEDENTE qualquer proposta e alteração de Plano de
Trabalho aceito. na iomta detinida neste instrumento, observada as vednções relativas à execução dns
despesas:

incluir ÍCnglªlmíÉnlC no SICONV as ittlbrmztções c os documentos exigidos, mantendo-os atualizados,
em contormidade com a legislação aplicável;

Realizar no SICON V os atos e os procedimentos relativos à loi—imitação. 'cl execução.
acompanhamento, prestação de contas e iniormações. acerca de Tomada de C onttts Especial de
Convênio. quando couber. incluindo regularmente as inlormaçoes e os documentos exigidos pela
Portaria interministerial n“) 424. de 20l6, sendo nele registrado os atos que, por sua nt-itttrezn. não
possam ser realiza—idos no sistema.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Assegru'ar. na sua àrtegalidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e

' serviços conveniados. em conlormidade com as normas brasileiras e os norrmtivos dos progrzunas,
ações e atividades, determinando zt correção de vícios que possam comprometer a fruição do beneficio

pela população beneficiária quando detectados pelo C ONCEDEN TE ou pelos órgãos de controle.

Promover a contrapartida, pactuada neste instrumento, se financeira, em conformidade com os prazos
estabelecidos no crononrama de desembolso do Plano de Trabalho e ser depositada na conta bancarii
especilica do CONN "NIO;
Inserir" no SICONV, no prazo de 20 (vinte) dias da publicação do extrato do CONVÉNIO, a
designação do responsável pela execução do objeto pactuado. contendo seu nome completo. cargo>
telefones; endereço eletrônico e outras informações que girantam a agilidade nos contatos. imntendo
tais inlbnmções atualizadas. inclusive cadastrais ate que sejam exauridas todas as obrigações referentes
ao C onvênio:

Dar ciência da celebração do CONVÉNIO ao conselho local ou instância de controle social da área
vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;

No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, Notificar o recebimento dos recursos
linanceiros da União. no prazo de 2 (dois) dias úteis após. aos partidos políticos. aos sindicatos de
trabalhadores e às entidades empresariais com sede em seu território, facultada a notificação por meio

eletrônico, como lorma de incrementar o controle sociaL conforme consagrado pela Lei nº 9.452, de
1997:

Disponibilizar em seu sítio oficial na Internet ou, na sua lalta. em sua sede. em local de fácil visibilidade.

consalta ao extrato do CONVÉNIO. contendo pelo metros o objeto, a finalidade, os valores e as datas
de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos. bem como as contratações realizadas para
sua execução. sendo liiculrada apenas a inserção, em seu sítio olicial na Internet. de link que possibilite

acesso direto ao Portal de Convênios do Governo Federal disponivel em
ht ortal.conveniosuoxzb

Manter um canal de comunicação eletivo, ao qual se dará ampla publicidade. para o recebimento pela
União de manifestação dos cidadãos relacionados ao CON NIO, possibilitando o registro de
sugestões., elogios, solicitações. reclamações e denúncias;

Gerir a conta bancária especíiica do CONVÉNIQ mantendo e rmvimentando os recursos thtanceiros
de modo a garantir que sejam empregados exclusivamente na consecução do objeto pactuado, em
conformidade com o Plano de 'lrabalho e as nornns aplicáveis. utilizando da funcionalidade do
SIC ONV denominada Ordem Bancária de 'liarrsferências Voluntárias OBTV. estando ciente de que
a reterida conta não se sujeita a sigilo bancário quanto à União e respectivos órgãos de controle:

Observar, nas aquisições e comratações, as normas vigentes sobre os procedimentos licitatórios.
inclusive os casos de dispensa ou inexigibilidade. bem como o uso obrigatório do pregão.
prel'erencialmente na forma eletrônica, para contratação de bens e serviços comuns. fazendo publicar,
somente após a assinatura deste CONVÉNIO. os extratos dos editais de licitação no Diário Olicial da
União. sem prejuízo ao uso de outros veículos de publicidade que usualmente utilizar;

Registrar no SICONV toda licitação realizada. fazendo constar o extrato do edital, o preço estimado. a
pr'opostavde preço total ofertada por cada licitante com sua respectiva inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas CNPJ, os termos de hotmkigação e adjudicação. no prazo de ate 180 dias da
assinatura do instrumento. podendo ser pmrrogado este prazo. mediante justificativa tirndamentada,
encaminhada com antecedência mínima de 30 dias do linal da vigência do Convênio.

Eximir-se de estabelecer instrumentos com entidades impedidas de receber recursos federais;

Realizar consulta prévia da situação do prestador de servicos ou fornecedor junto ao Cadastro Nacional
de Empresas lnidõneas e Suspensas CHIS antes de solicitar a prestação de serviço ou a entrega de

. bem; .

Prever. no edital de licitação e no contrato de execução ou lornecirnento, que a respornabilklade pela
qualidade das obras rmteriais e serviços execviados/fornecidos & do contratado, inclusive a promoção
de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do
objeto conveniado;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Permitir o litre acesso, dos servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle, a qualquer
tempo, aos processos. documentos, informações e locais referentes a execução do CONVENIO.
inclusive inserindo cláusula. nos contratos celebrados com terceiros, que os imponha idêntica obrigação;
Realizar os pagamentos com recursos do CON VÉN [O imdiante crédito na conta corrente de
titularidade dos tomeeedores ou prestadores de serviços, ou, nas hipóteses legalmente admitidas, em
conta de sua própria titularidade com registro no SlCONV do beneliciatio final da despesa, ou, ainda.
excepcionahnente, um único pagimento de no máximo R$ l.200,00 (mil e duzentos reais) por pessoa
fisica que não possua conta mediante mecanismo que permita a identilicação pela instituição l'manceim;

Garantir que todos os comproumtes fiscais das despesas sejam emitidos em seu nome, bem como
atesta-los antes do respectivo pagamento. com número do CONVENIO. declaração de corilormidade
dos serviços prestados ef'ou bens adquiridos, data do atesto, identiticução e assinatura do responsave :

Respeitar o prazo mínimo de antecedência de 30 ( trinta) dias do término da vigência
do CONVENIO para solicitar ao CONCEDENTE quaisquer alterações, conforme estabelecido neste
instrumento, em consonância com o artigo 36 da Portaria Intenninistetial 424 de 2016;

Aplicar, em local de destaque, a logomarca do Govemo Federal e o numero do CONVÉNIO sobre
produtos gerados ou bens adquiridos com recursos deste instrumento. em conformidade com ditetrizes
d o CONCEDENTE consoante o disposto na Instrução Normativa SECOM-PR n" 7, de lª) de
dezembro de ZON. da Secretaria de C omunicaçâo Social da Presidência da República. ou outra norma
que venha a substitui—Ia;

Manter um canal de comunicação efetivo, no qual se dará ampla publicidade. para o recebimento pela
União de imnitEstações dos cidadãºs relacionadas no convênio. possibilitando o registro de sugestões.
elogios. solicitações. reclamações e denúncias;

Propiciar ao CONCEDENTE todos os meios necessários para realizar o acormanhamento da
execução do CONVENIO;
Prestar contas e restituir eventuais saldos de recursos financeiros, contbmte estabelecido neste
instrumento:

Operar, manter e conservar adequadamente o patt'imt'mio publico gerado pelos investimentos
decorrentes do C0 ENIO;e
Instaurar processo administrativo aptttatório, inclusive processo administrativo disciplinar; quando
constatado o desvio ou malversação de recursos públicos. irregularidades ou ilegalidades na execução
do CONVENIO. comunicando tal lato ao CONCEDENTE bem como aos órgãos de controle e.
havendo limitada suspeita de crime ou de improbidade administrativa. cientificar os Ministérios Público
Federal e Estadual e a Advocacia-Geral da União.

Prover a fiscalização com & linalidade de verilicar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e
administrativas em todos os seus aspectos.
Manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de IO dez anos contados da data em
que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação
de contas;
Em caso de estabelecimento de condicionantes por meio de Cláusula Suspensiva. é obrigação exclusiva
do CONVENENTE a apresentação tempestiva da docmnentação exigida.

Parágrafo único. Os partícipes deverão divulgar em sitio eletrônico institucional. ou na sua lltlta em sua sede.
em local de [neil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado. contendo. pelo
menos. o objeto. a littalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos.
bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, bem como, as informações
referentes a valores devolvidos e os motivos que deram causa à devolução, nos casos de não execução do
objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrutmnto.

H — DO lNTERVENlEN'I'E:

1.

2.

Cabe ao interveniente anuir com a celebração do presente C omªênkr responsabilizandouse
solidariamente pelo cumprimento das obrigações :lssutrtidas pelo CON VEN EN TE.

É nrerroeativa do CONCEDENTE assumir ou transferir a resnonsabilidede nela execueão do ºobieto
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Convênio, no caso de paralisação ou ocorrência de tato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade.

3. É vedada ao lNlERVENlEN'llj a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA QUINTA _ DA VIGÉN CIA

O prazo de vigência do CONVÉNIO terá inicio na data de sua assinatura e término em
3 I?ll—GOW, (contados a partir da as inatura do instimnento ou publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial da União ou termo inicial especialmente indicado). podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo,
por solicitação do CONVENENTÉ devidamente tirndamentada (: formulada no mínimo, 30 (trinta) dias antes
do seu término., e ainda podendo ser alterado conforme disposto neste instnunento.

Parágrafo primeiro. em caso da necessidade de eventual prorrogação de prazo com a lin-alidade de
execução do objeto pactuado, deverà ser observada os panimetros legais previstos instituídos pela Lei
13.756 de 12 de dezembro de 2018 - Lei do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Parágrafo segundo. o CONCEDENTE prorrogam de ofício a vigência do CONVÉNIO, antes do seu
término. quando der causa o atraso na liberação dos recursos financeiros. limitada a prorrogação ao exato
período do atraso verilicado. prescind indo de prévia análise juridica.

CLÁUSULA SEXTA — DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros pra a execução do objeto deste C onvênior neste ato lixados como valor global em R$
44456656 (quatrocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e
seis contar os) serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho
Para realizaçao do objeto pactuado. tica estipulado o valor de R$ 400 000, 00 (quatrocentos mil reais) o

que representa899794»; titulo de repasse do CONCEDENTE e R$ 4456656 (quarenta e quatro mil
quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) o que representa 10. 02% de
contrapartida financeira do CONVEN EN 'IE. a serem disponibilizados em contormidade com o Cronograim
de Desembolso do Plano de Trabalho mediante depósito na conta bancária especitica do CON'V ÉNIO.

Parágrafo primeiro. Os recursos de repasse do CONCEDENTE correrão à conta do Orçamento Fiscal da
União para o exercício de 2018. com fundamento na vigente lei federal de diretrizes orçamentárias e Notas de
Empenho nº 201 SNEXOO] 69 e 2018N 5800156 emitida em 05/12/20l8. decorrente de recursos de Emenda
ParlairrentarfF undo Nacional de Segurança Pública e a liberação de suas parcelas ficará condicionada ao
seguinte:

1. Comprovação do aporte da contrapartida em contomiidade com () Cronogiarm de Desembolso. não
sendo exigível antes do repasse do CONCEDENT E quando em relação a este estiver prevista para
período contemporâneo ou posterior:

2. Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo CONCEDENTE, quando se tratar
da primeira parcela ou parcela única. devendo ser ajustado o Cronograma de Desembolso em
observação ao grau de execução estabelecido no processo licitatório:

B.. Execução regular com o Plano de Trabalho de no minimo 70% (setenta por cento) das parcelas
liberadas anterionnente. quando for o caso: e

4. Inexistência de outros instumentos celebrados pelo CONVENENTE apoiados com recursos do
Governo Federal que estejam sem execução tinnnceiia por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo segundo. Os recursos de contrapartida linanceira do CON VEN ENTE correrão por sua conta.
com timdamenio na vigente lei [ederit de diretrizes orçamentárias e em conformidade com declaração
específica registrada no SICONV com comprovaçao de previsão orçamentária.

Parágrafo terceiro. Enquanto não utilizados. os recursos linanceiros devem ser obrigatoriamente aplicados
pelo CONVENEN “É. da seguinte mone “21:

1. Em caderneta de poupança., quando a previsão de utilização lor igualou superior a um mês: ou

2. Em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da
dívida pública. quando a previsão de titilimçâo liar inferior a um mês.
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Parágrafo quarto. Os recursos de rendimento de aplicação não serão computados como contrapartida do
CONVENENTE.

Parágrªfo quinto. Na ocorrência de cancelarrrento de restos a pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a
etapa que não prejudique a tirncionalidzrde do objeto pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA —— DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CON VEN ENTE integralizar a(s) parcela( s) da contrapartida linanceira, em contornridade
com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de 'lrabalho. mediante depositots) na
conta bancária específica do Convênio, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do
CONVEN ENTE.

Subcláusula Primeira. 0 aporte da contrapartida observará as disposições da lei federal anual de diretrizes
orçamentárias em vigor a época da celebração do Convênio ou eventual legislação especifica apHcavel.

Subcláusula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação dos recursos no mercado
financeiro não poderão ser computadas como contrapartida.

CLÁUSULA OITAVA _ DA LIBERAÇÃO nos RECURSOS
Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE

serão depositados e geridos na conta especifica vinculada ao presente Convenio. aberta em nome do
CONVEN ENTE exclusivamente em instituição tinanceira oficial federal ou estadual.

Subcláusuta Primeira. A conta corrente especifica será nomeada fazendo—se menção ao presente Convênio
e deverá ser registrada com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ do órgão
ou da entidade CONVENENTE.

Subcláusula Segunda. A liberação da primeira parcela ou parcela única ticará condicionada a(o):

a) cumprimento das condições suspensixas constantes neste instrumento: e

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo C ONCEDENTE.

Subcláusula Terceira. Exceto no caso de liberação em parcela única, a liberação das demais parcelas ficara
condicionada a execução de no minimo 70% (setenta porcento) das parcelas liberadas anteriormente.

Subcláusula Quarta. Exceto no caso de liberação em parcela única. o valor do desembolso a ser realizado
pelo CONCEDENTE referente à primeira parcela não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor
global deste instrumento.

Subcláusula Quinta. Após & comprov “ão da homologação do processo licitatório pelo C ONVEN EYTI— o
cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido
processo licitatório.

Subcláusula Sexta. Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da
liberação da primeira parcela, o instrtunento deverá ser rescindido.

Subcláusula Sétima. É vedada a liberação de recursos para o CONVENENTE que tiver instrumentos
apoiados com recursos do Governo Federal sem execução thtanceim por prazo superior a 180 (cento e
oitenta) dias.

Subclámula Oitava. Os recursos serão liberados de acordo coma disponibilidade orçamentária e iinztnceira
do Governo Federal, em conRirmidade como número de parcelas e prazos estabelecidos no cronograrm de
desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado no SICONV, que guardará consonância com as metas,
âises e etapas de execução do objeto do Convênio.

Subcláusula Nona. Para recebimento de cada parcela dos recursos. deverá o CONVEN ENTE:
[ — comprova o aporte da contrapartida pactuada, que deverá ser depositada na conta bancária específica em
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma desembolso do Plano de *l'iabalho, ou depositada
na Conta Unica do Tesouro NacionaL na hipótese de o
Convênio ser executado por meio do Sisterm Integrado de Adiministração Financeira SIAF]; e
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ll — estar em situação regular com a realização do Plano de Trabalho. com execução de no minimo 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.
Subcláus ula Décima. Nos termos do 53“ do am. 116 da Lei n“ 8.666, de l993. a liberação das parcelas do
Convênio Hoara retida até o saneamento das impropriedades constatadas, quando:
I A não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida. constatada pelo
C ONCEDENTE ou pelo órgão competente do Sisterm de Controle interno da Administração Pública
Federal;

ll - tor verilicado o desvio de finalidade na aplica ão dos recursos, atrasos não justificados no crunpn'mento
das etapas ou fases progrmmdas. práticas atentatórias aos princípios tiutdamentais de Administração Pública
nas contratações e demais atos praticados na execução do Convênio. ou o inadimplerrrrnto do
CON VlzN NTE com relação a outras cláusulas conveniais básicas; e

lll — 0 CON VEN ENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou por
integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Subcláusula Décima Primeira. Os recursos deste Convênio. enquanto não empregados na sua finalidade,
serão obrigatoriamente aplicados pelo CON VENENTE em caderneta de poupança de instituição financeira
oticiaL se a previsão de seu uso tor igual ou superior a um mês. ou em timdo de aplicação tinanceira de curto
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em titulos da dívida pública, quando a utilização desses
recursos ver-iticar—se em prazos rmnores que um mês.

Subcláusula Décima Segunda. Quando da conclusão. denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os
rendimentos das aplicações financeiras deverão ser devolvidos ao CONCEDENTE, observada a
proporcionalidade. sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao
plano de trabalho pactuado.

Subcláusula Décima Terceira. A conta bancária especítica do Convênio será preferencialmente isenta da
cobrança de tarilârs bancárias.

Subcláusula Décima Quarta. 0 CONVENENTE autoriza desde já o CONCEDENTE para que solicite
junto à instituição financeira albergante da conta comente especiliea:
l — a transferência dos recursos financeiros por ele repassados bem como os seus rendimentos, para a conta
única da União., caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias;

ll — o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos. no prazo
previsto no art. 60 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016,
Subcláusula Décima Quinta. 0 CONCEDEN TE deverá solicitar, no caso da Subcláusula Décima Quarta,
junto à instituição tinanceira albergante da conta corrente especifica, a transferência dos recursos financeiros

por ele repassados, bem como os seus rendimentos. para a conta única da União.

Subcláusula Décima Sexta. É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que
antecedem o pleito eleitoral. nos tennos da alinea “a“ do inciso Vl do an. 73 da Lei nº 9.504, de 1997.
ressalvadas as exceções previstas em lei.

Subcláus ula Décima Sétima. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos neste C ouvem'o não será
oponivel ao C ONCEDENTE e aos órgãos de controle.

Subcláusula Décima Oitava. E vedada a liberação de duas parcelas consecutivas sem que
o acompanhamento tenha sido realizado por meio de v'rsrtas in loco (art. 54. 52“. da aludida Pon/aria
lntemiinisteriall,

CLÁUSULA NONA — DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
O presente Convênio deverá ser executado lielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas

pactuadas e a legislação aplicável.
Subcláusula Primeira. É vedado ao CON VEN ENTE. sob pena de rescisão do ajuste:
[ - utilimr, ainda que em caráter emergencial os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
instrumento:
ll — realizar despesas em data anterior a vigência do Convênio:
lll « efetuar pagamento em data posterior a vigência do Convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha
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ocorrido durante a vigência deste instrumento;
lV — pagar. a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessozrl de órgão ou
entidade pública da administração direta ou indireta. por serviços de consultoria ou assistência técnica. salvo
nas hipóteses previstas em leis especiticas e na Leide Diretrizes
Orçamentárias;
V — realizar despesas com taxas bancárias. multas, juros ou corr" ão monetária, inclusive relerentes a
pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se relere às multas e aos juros, se decorrentes de
atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazos para pagamento e os
percentuais sejamos mesmos aplicados no mercado;
Vl — realizar despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar;
Vll — realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, inlorrrrativo ou de orientação social. da
qual não constem nomes. símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no
Plano de Trabalho.
V lll — transferir recursos para clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congéneres.
exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
[X - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte. ou a conta que não a vinculada
ao presente Convênio;

X » celebrar contrato, convênio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber recun'ms
tederais: e " '

Xl — pagar, a qualquer título: a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por
serviços prestados, inclusive consultoria. assistência técnica
ou assemelhados.
Subcláusula Segunda. Os atos referentes a movimentação dos recursos depositados na conta especilica
deste Convênio serão realizados ou registrados no SICONV e os respectivos pagamentos serão efetuados
pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de
senáço, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o credito podera ser realizado
em conta corrente de titularidade do proprio CONVENENTE, devendo ser registrado no SICONV o
beneficiário final da despesa:
I por ato da autoridade máxirm do CONCEDENTE;
H na execução do objeto pelo CONVEN ENTE por regime direto: e
[H no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de
atrasos na liberação de recursos pelo CONCEDENTE e em valores alem da contrapartida pactuada.
Subcláusula Terceira. Antes da realização de cada pagamento. o CONVENENTE incluirá no SICONV. no
minimo, as seguintes informações:
I - a destinação do recurso;
Il - o nome e CN P.! ou CPF do fornecedor. quando tor o caso;
lll - o contrato a que se refere o pagimento realizado;
IV — infonroções das notas fiscais ou documentos contábeis: e
V — A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento.
Subcláusula Quarta. Excepcionalmente. mediante mecanismo que permita a identilicação do benetit rio do
pagamento pela instituição financeira depositária, poderá ser realizado. no decorrer da vigência do instrumento
um único pagamento por pessoa lisica que não possua conta bancária, até o limite de R$ 1.200.00 (um mil e'

duzentos reais)
Subcláus illa Quinta. No caso de lornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricação
especifica, o desbloqueio de parcela para pagamento da respectiva despesa lar-se—a na forma do art. 38 do
Decreto n“ 93.872, de l986. observadas as seguintes condições:
1 — esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao tornecedor para viabilizar a produção de
material ou equipamento especial. fora da linha de produção usual. e com especificação singular destinada a
empreendimento especilico;
[[ — o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitação e no CTEF dos materiais
ou equipamentos; e
III - o lbmecedor ou o CONVE “N'!"E apresentem uma carta liança bancária ou instrumento congénere no
valor do adiantamento pretendido,

CLÁUSULA DÉCIMA — DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS
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O CONVEN ENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros para execução de serviços ou
aquisição de bens com recursos da União vinculados a execução do objeto deste Convênio, as disposições
contidas na Lei no 8.666, de 1993. na Lei nº 10.520. de l? de junho de 2002. e demais normas federais,
estaduais e munici Vs pertinentes à licitações e contratos administrativos, inclusive os procedimentos ali

delinidos para os cas s de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.
Subcláus ula Primeira. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente poderão ser
publicados pelo CON 'EN ENTE após a assinatura do presente Convênio e aceite do termo de referência

pelo CONC EDENTE, devendo a publicação do extrato dos editais ser leila no Diário Oficial da União, sem
prejuizo ao uso de outros veiculos de publicidade usualmente utilizados pelo CONVENENTE.
Subcláusula Segunda. Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade
pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 2005,
preterencialmente na forma eletrôn cuja inviabilidade de utilização deverá ser devidamente justiticada pela
autoridade competente do CONVEN bNTEi
Subcláusula Terceira. Na contratação de bens e serviços com recursos do presente Convênio o
CONVEN ENTE deverá obsewar os critérios de sustentabilidade ambienml d'spostos nos arts. 2“ a (>0 da
instrução Nonmtiva SL'l'liMP nº Ol, de 19 de janeiro de 20 l O» no que couber,
Subciáusula Quarta. As atas e as infomações sobre os participantes e respectivas propostas decorrentes
das licitações., bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas no
SICONV.
Subcláusula Quinta. O CONCEDENTE deverá verificar os procedimentos licitatórios realizados pelo
CONVEN ENTE. atendo-se à documentação no que tange aos seguintes aspectos:
l — contemporaneidade do certame:
ll — compatibilidade dos preços do licitante vencedor com os preços de referência:
lll - enqtndramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado. e
IV — fornecimento de declaração expressa limitada por representante legal do CONVENENTE ou registro no
SICONV que a substitua. atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.
Subcláus ula Sexta. Compete ao CONVENENTE:
[ - realizar. sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de serviços. o processo
licitatório nos termos da Lei nº 8.666. de 1993. e demais normas pertinentes à tmtéria. assegurando a
correção dos procedimentos legais, . além da disponibilização da contrapartida. quando tor o caso;
ll — registrar no SICONV o extrato do edital de licitação 0 preço estimado pela Administração Pública para a

execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o
termo de homologação e adjudicação, o extrato do Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento v

CTEF e seus respectivos aditivos.
lll « prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento C TEF que a
responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada

para esta tinalidade. inclusive a promoção de readequações. sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecução do objeto comeniado:
W — exercer. na qualidade de contratante. a fiscalização sobre o Contrato Administrativo de Execução ou
Fornecimento CTEF. nos termos do art. 7“. inciso DC e $$ 4“ a 6n da Portaria Interministerial nº all-”lx de
3016:
V — inserir cláusula. nos contratos celebrados à conta dos recursos deste Convênio. que obrigue o contratado
a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE. bem como dos órgãos de controle interno e
externo. aos processos. documentos, infomações. registros contábeis e locais de execução, referentes ao
objeto contratado. inclusive nos casos em que a instituição financeira oticial não controlada pela União taça a
gestão da conta bancária específica do C onvênio.
Subcláusula Sétima. É vedada na hipótese de aplicação de recursos federais transferidos mediante o
presente Convênio. a participação em licitação ou a contratação de empresas que constenr
l . no cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da União, do Ministerio da transparência
Fiscalização e ControladorimGeml da União;
[1 — no Sistema de Cadastramento Uniticado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou
lll » no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de improbidade Administratim e lnelegibilidade.
supewisionado pelo Conselho N cional de Justiça.
Subcláusula Oitava. O CONVEN ENTE deve consultar a situação do lornecedor selecionado no Cadastro
Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas — GEISA por meio de acesso ao Portal da Transparência na
internet. antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem
Subcláusula Nona. Nos casos em que a execução do objeto do Convênio, contei-me prev'nto no plano de
traballio. envolver parceria do CONVENEN iE com entidadetsl brivadatsl sem finalidade lucrativa. deverá
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ser observado o disposto na legislação específica que rege a parceria. No caso de termo de colaboinçã ,

termo de fomento ou acordo de cooperação com Organizações da Sociedade Civil (OSC deverão ser
obstinados & l_einº l3.0l9, de 31 dejulho de 20l4, e as nortms estaduais, distritais ou municipais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIM A PRIM EIRO - DAS amarrações no CONVÉNIO
O CONVENIO poderá ser alterado contorme legislação vigente e interesse de ambos os panicipes, med tante
solicitação justilicada do CONVEN ENTE por meio de olicio devidamente protocolado na sede do orgio
CONCEDEN'lE e registradas no SICONV. e registro especilico no SICONV destinados ao
CON CED ENTE. com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência, vedada a alteração do
objeto aprovado,

Parágrafo primeiro. As alterações poderão consistir em Termo Aditivo de prorrogação da vigência ou de
acréscimo de valor, ajuste do plano de trabalho ou uso de rendimento de aplicação linanceira.

Parágrafo segundo. As solicitações de alteração deverão discriminar os eventuais ajustes que implicarão no
Plano de Trabalho e no Termo de Referência.

Parágrafo terceiro. Não será admitido o aproveitamento de rendimento de aplicação linanceira para
ampliação ou acréscimo de metas ao Plano de Trabalho pactuado, em respeito a vedação expressa '

estabelecida no & 12 do an. 41 da Portaria lntenninisterial nº 424. de 30 de dezembro de 2016.

Parágrafo quarto. Nos Termos Aditivos ou apostilamentos destinados ao acréscimo no valor de t'epaSse do
CONCEDENYE, indicar-se—ão os créditos e empenhos para sua cobertura, sobre cada parcela da despesa a

_

ser transferida em exercício futum. E. quando o acréscimo recair sobre o valor da contrapartida" do
CON VEN ENTE. atualizar—sea a respectiva declaração com comprovação de previsão orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO ACOMPANHAMENTO PELO CONCEDENTE
A execução do objeto do CONVÉNIO será acompanhada e fiscalizada pelo CONCEDENTE. de forma a
garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto. respondendo o convenente pelos
danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento conforme disciplina
prevista nos arts. 53 à 58 da Portaria Interministerial n" 424, de 2016;

Parágrafo primeiro. O acompanhamento ocorrerá por meio rennto. via SICONV. realizado por servidor
especialmente designado pelo CONCEDENTE e registrado no SICONV, mediante verificação das
informações e documentos registrados pelo CONX'TZNENTE, que será solicitado e orientado a escL'trecer e
sanar eventuais inadequações observadas.

Parágrafo segundo./& depender das especíticidades do objeto do CONVÉNIO ou de necessidade
identificada pelo CONCEDENTE, o acormanhan'ento será realizado de forma complementar por meio de
visita ao local de execução, previamente justiticada e comunicada ao CONVENENTE, através de
equipe integrada pelo servidor designado como responsável pelo acompanhamento.

Parágrafo terceiro. No exercício das anuidades de acompanlmmento o CONCED ENTE deverá:

1. Verilicar a compatibilidade entre a execução do objeto e o que foi estabelecido no Plano de Trabalho? .e

os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogratms apresentados __ a comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos, a regularidade das inl'ortmções reg'utradas pelo convenente no
SICONV, () cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas, incluindo a
adequação dos procedimentos licitatórios realizados pelo CON VEN ENTE. no que tange à
contemporaneidade do certame. aos preços do licitante vencedor e sua cormiattbilidade com os preços
de relêrencia, ao respectivo enquadratrento do objeto ajustado com o efetivamente licitado e ao
tornecimento pelo CONY E de declatação expressa firmada por seu representante legal!, ou
registro no SICONV que a substitua. atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis;

2. Comunicar ao CONN—"EN ENTR. por meio de correspondência com Aviso de Recebimento AR a ser
registrada no SICONV, com cópia para a respectiva Secretaria de Fazenda ou similar e Poder
Legislativo, quaisquer irregularidades identiticadas dtuante a execução. stupendendo a liberação de
recursos e fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. prorrogn'eiq por igual periodo., para
saneamento ou apresentação de inlormações e esclzuecimentos. para análise no prazo de 415 (quarenta e
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cinco) dias improrrogáveis, e, em faso destàvoiavel. requisitar a regularização no prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias impron'ogáveis sob pena de ser providenciado () registro de ituidiinplência no SICONV e,
havendo dano ao erário. & imediata instauração de Tomada de Contas Especiak e

3. C omunicar aos Ministéitos Públicos Federale Estadual e à Adxocaciaáreial da União eventuais
indícios de et ime ou ato de improbidade detectados.

4. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do
Convenente devolve— lo devidamente atualizados, conlonne exigido para a quitação de débitos para com
a Fazenda Nacional com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Ctratódia - SELIC. acumulada irensalmente. até o último dia do mês anterior ao da devolução dos
i'ecurst'rs, acrescido esse montante de l % (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos
recursos— à conta única do Tesouro.

Paraguaio quarto. O prazo estabelecido no item nº" do parágialo anterior fica reduzido a 30 (trinta) dias

iinpror'rogáveis para que () COiN 'EIN' ENTE apresente justilicativas caso o valorglobal deste CONVÉNIO
seja enquadrado no regime simplificado de processamento. nos termos do art, 67 da Portaria Interministerial
MP/MFZCGU n" 424. de 30 de dezembro de 2016; e. em não sendo aceitas as mães apresentadas. o
CONCEDENTE fixará o prazo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos atualizados. sob pena de
instauração da Tormda de Contas EspeciaL

Parágrafo quinto. Paratrgarantir o pleno exercicio das atividades de acormanlmmertto. o CONCEDENTE
podera:

1. "aler—se do apoio técnico de terceiros;

2. Delegar competência ou limiar parcerias com outros Órgãos ou entidades que se situem próximos ao
local de aplicação dos recursos, com tal finalidade; e

3. Reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identiticadas na
execução do instrumento.

Parágrafo sexto. Constitui prerrogatiw do CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabiiidade pela
execução do objeto pactuado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante. de modo a evitar
sua descontinuidade.

CLÁUSULA iDÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

incumbe ao CONVENENTE exercer a atribuição de liscalização. a qual consiste na atividade administrativa
reaiizada de modo sistemático, pretista na Lei nº 8.666. de 1993. com a tinalidade de verificar o cumprimento
das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Subcláusula Única. O CONVEN ENTE designará e registrará no SICONV representante para o
acompanhamento da execução deste Convênio o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à consecução do objeto. adotando as medidas itecessár" * à regularimção das talhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CONN—'ENENTE deverá prestar contas no SICONV sobre a execução do CONVÉNIO desde a
liberação da primeira parcela dos recursos tinanceiros do repasse do CONCEDEN TE tendo de apresentar
prestação de contas tínal no prazo improrrogável 60 (sessenta) dias a contar do término da vigência ou da
conclusão da execução do objeto. o que ocorrer primeiro, contendo as informações e os documentos que
comprovem o curmrimento do objeto e a boa e regular aplicação dos recursos em contonnidade como Piatto
de lrabalho. bem como com a compro» IÇÃO da restituiçao de eventual saldo remanescente de recursos
financeiros na lontra estabelecida pelos arts 59 a 64 da Portaria lnterministerialn“424 de 2016
Parágrafo primeiro. A restituição teimiestiva de eventual saldo remanescente de recursos financeiros.
inclusive () proveniente de aplicações financeiras. devera respeitar a proporcionalidade percentual do repasse e
da contrapartida pactuada sobre o VAIO!" global do instrumento. independentemente da época dos respectivos
aportes. não incidindo juros de mora mesmo se o instrumento restar sem qualquer execuçâo lisica nem
utilização dos reutirsos.

Parágrafo segundo. C uso a prestação de contas lina] não seja apresentada tertmestivainente o
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CON'C ao ENTE deverá:

l — solicitar itrnto à institrução iinanceínr albergante da conta corrente especílica do instrumento a dexo'lu to
imediata de eventual saldo rermnescente paraa conta única do Tesouro Nacional; e
ll — sob pena de responsabilimção solidária. emitir notificação prévia ao CONVENENTE "l'ror'mekr de
correspondência com Aviso de Recebimento ,_ AR, a ser r'registrrda no SICONV, com cópia para a
respectiva Secretaria de Fazenda ou similar e Poder Legislatixoª para, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias apresentar a prestação de contas.

Parágrafo terceiro. O não atendimento tempestivo da notilicação préw'a errsejani o registro da inadimplência
d () CONN/EN ENTE no SICONV por omissão no dever de prestar contas., a ser promovido pelo
CON CEi) ENTE juntamente com comunicação do lino ao órgão de contabilidade analítica a que este estiver
vinculado para lins de instauração da Tomada de Contas Especial.

Parágrafo quarto. A documentação integrzmte da prestação de contas deverá ser mantida em boa ordem
pelo CONVENENTE. pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que for apresentada ou do decurso
do prazo para sua apresentação.

Parágrafo quinto. 0 CON CEDENTE deverá recristrar no SICONV o recebimento da prestação de contas
tendo a partir de então o pr120 de 1 (um) ano para arral'tsà- la podendo haver ptonogação justificada por no
maximo igual per rodo.

Parágrafo sexto. A análise da prestação de contas pelo CONCEDENTE poderá resultar em;

1. —aprovação;
2. — aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de nature-za

formal de que não resulte dano ao Erário; ou
3. - rejeição com a determinação da imediata instauração de Tomada de Contas Especial
caso sejam exauridas as providências cabíveis para regularização da pendência ou
reparação do dano.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - nos BENS REMANESCENTES
Caberá ao CONVENENTE & titularidade dos bens rermnesceirtes, entendidos como equipamentos ou
materiais adquiridos com recursos do CONVENIO para a consecução de seu objeto rms que a este não se
incorporam observadas as disposições do Decreto n“ 6 170 de 2007 e Portaria interministerial;n424 de
2016.

Parágrafo primeiro. O CONVENENTE deverá promover o registro contábil e patrimonial dos bens, assitir
como sua efetiva guarda e utilizrção nos fins pretendidos com a celebração deste CONVÉNIO. mesmo após
sua vigência.

Parágrafo segundo. Até que seja aprovada a prestação de contas, ficarão sujeitos a reversão para
() CONCEDENTE todos os bens que não sejam empregados termestivamente pelo CONVENLNI'E nos
fins pretendidos com a celebração deste CONVÉNIO. inclusive os bens eventualmente custeados com
recursos da contrapartida. respeitada a regra de proporciorralidade dos recursos de repasse e de
contrapartida.

Parágrafo terceiro. Para efeito de verificação da tempestividade de que trata o paragrato segundo. apos
avaiiação das razões apresentadas pelo CONVENENTE. será considerado o lapso temporal decorrente
entre a data da aquisição do bem e a data a partir da qual seu não emprego demonstrar prejuízo ao alcance
dos lins pretendidos coma celebração (leste CON NIÉN 10
Parágrafo quarto. C asso veriiique—se o não emprego tempestivo dos bens, o CONCED ENTE aplicará muito
sobre o responsável do CONVENENTE. no montante de l% (um por cento) sobre a soma do valor total de
aquisição dos bens de referência por mês de intempestividade verificada, sem prejuízo da ciência cabível aos
órgãos de controle, Adv(rcacizr«(jeral da União e Ministério Público Federal, para lins de apuração de
irregularidade ou ilegalidade. suspeita de crime ou irnprobklade administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DEN ÚNCIA
OCONVENIO poderá ser dentmciado a qualquer tempo por qualquer dos partícipes. que licatíro
responsáveis somente pelas obrigacões e auferindo as vantagens do tempo em que participaram
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voluntariamente da avença, não havendo obrigação de permanência nem sanção ao denimciante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

Constituem motivos paraa rescisão do CONVÉNIO:

._k inadimplemento de quaisq uer das cláusulas pactuadas:

2. constatação a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de infbmªacão em qualquer documento

.
apresentado;

3; ieriticacão de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial; e

Já a ocorrência de inexecução financeira pelo CON VENENTE. caracterizada quando. após 180 (cento e
oitenta) dias da liberação da primeira ou única parcela tinanceiia do repasse pelo CONCEDENTE,
não restar comprovada a realização de nenhuma despesa atestada e aferida sequer parcialmente. o
instrumento devera ser rescindido: conforme disciplina o g“ 8" e 9“ do art. 4l da Portaria lntenninisterial
nº 424“ de 2016.

Parágrafo primeiro. A rescisão do instrumento. quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de
tomada de contas especial, exceto se houver a devolução do recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo.,
no ultimo caso. da continuidade da apuração. por medidas administmtivas próprias. quando identificadas
outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

Parágrafoúnieo segundo . Com a celebração deste CONVÉNIO. fica 0 CON CEDENTE autorizado pelo
CONVEN ENTE a solicitar. junto a instituição financeira albergante da conta corrente especifica, a
transferência dos recursos iinanceiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única
do Tesouro Nacional. caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de l80
(cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO POR ÓRGÃO E ENTIDADE DA
ADR—'I IN [STRAÇÃO PÚBLICA

Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente poderão ser publicados após a
uma do respectivo instrumento e aceite do projeto técnico pelo concedente ou pela mandatário. sendo

observado o disposto na Lei n“ 8.666 de l993i na Lei nº 10.520 de 17 dejunho de 2002. Decreto nº 5.450,
de 3l de maio de 2005. Portaria lntenninisterial 424 de dezembro de 2016 e deimis normas federais.
estaduais e mtmicipais pertinentes ao assunto quando da contratação de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO REGIME SIM PLlFICADO

Aplica-se o Regime Simpliiicado no caso de execução de obras e serviços de engenharia com valores de
repasse iguais ou superiores a R$ 25000000 (duzentos e cinquenta mil reais) e inferiores a R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais) e execução de custeio ou aquisição de equipamentos com valores de repasse
iguais ou superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e inferiores a R$ 75000000 (setecentos e cinquenta mil

reais), respeitadas as condicionantes prevista nos incisos I e !! do artigo 66 da Pl 424/2016.

No caso de irregularidades ou de descumprimento pelo cotivetiente do contido na alínea anterior o
concedente ou a imudatzirin suspenderá a liberação das parcelas, ate' a regularização da pendência. Desta
forma o concedente ou à mzmdataria notifioará o coiiveiteute cuja utilização dos recursos tnmsteridos for
considerada irregular. para que apresente _jitst'i'licatiwt no prazo de 30 (trinta) dias. E no caso de não aceitação
das razões apresentadas pelo convenente. o concedente tirará prazo de 30 (trinta) dias para a devolução dos
recur; s obserxado o disposto nos 5% 3“ e 4“ do art 57 desta Portaria. e não havendo a referida devolução,
providenciará a instauração da Tomadas de Contas Especial.

em;usura ViGÉsm A - na AÇÃO PROMOCIONAL
Em quakiuer ação proimcional relacionada ao objeto deste CONVÉNIO será obrigitoriamente destacada a
participação do CONCEDENTE. atentando-se para que a publicidade tenha caráter educativo, intonnativo
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' ou de orientação social. dela não podendo constar nome,» simbolos ou itmgens que caracterizem promoção
pessoal. *

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIM EIRA — DA GLOSA DE DESPESAS

Serão glosadas pelo CONCEDEN'I'E as despesas porventura realizadas, ainda que em caráter mnergencial,
com linalidade diversa da pactuada ou em desconformidade com a legislação aplicável

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA COM UN ICAÇÓES

lindas as comunicações entre os partícipes serão consideradas regularmente realizadas quando lormalizadas

por intermédio de olicio devidamente protocolado na sede do órgão CONCEDEN'I'I—E e registradas no
SICONV.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
A elicácia do presente CONVÉNIO e seus eventuais Tennos Aditivos fica condicionada a publicação do
respectivo extrato no Diário Oíicial da União. a ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de ate' 20
(vinte) dias a contar de sua assinatura.

Subcláusula Primeira. Seia dada publicidade em sitio eletrônico especifico denominado Portal dos
Convenios aos atos de celebração. alteração, liberação de t'eCursos, acompanhamento e liscalização da
execução e a prestação de contas do presente instrumento.

Subcláusula Segunda. O CONCEDENTE notiticará a celebração deste convênio a Câmara Municip
Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa. conlomte o caso, no prazo de 10 (dez) dias contado
assinatura, bem como da liberação dos recursos linanceiros correspondentes. no prazo de 2 (dois; dias
contados da data da iiberação. Iàeultando-se a comunicação por meio eletrônico.

Subcláusula Terceira. O CONVEN ENTE obriga—se &:

iii.

[ - caso seja municipio ou o Distrito FederaL & notificar os partidos politicos. os sindicatos de trabalhadores e
as entidades empresariais, com sede no municipio, undo da liberação de recursos relativos ao presente
Convênio, no prazo de ate' 03 (dois) dias úteis. nos termos do att. 2” da Lei nº 9452. de 1997, lacultada a
notiiicação por meio eletrônico:

ll — cientilicar da celebração (leste Convênio o conselho local ou instância de controle social da área vinculada
ao programa de govemo que originou a translêrêncitt de recursos, quando houver;

Hi — disponibilizar. em seu sítio eletrônico na intemet ou. na sua liilta. em sua sede, em local de iãcil
visibilidade, consulta ao extrato deste Convenio. contendo. pelo menos. o objeto. & tinalidade, os valores e as
datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos. bem como as contratações realizadas para a
execução do objeto pactuado, ou inserir link em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao
Pottol de Convênios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS CONSIDERAÇÓES GERAIS
Em relação à instrução processual e documental taz—se necessario constar no portal de convênios:

t. Justificativa da Proposição, consoante dispõe o inciso Ido art. 19 da Portaria Interministerial
MPIMF/CGU nº 424 de 2016; v

.

2. Plano de Trabaiho aprovado na aba " Dados da proposta", no portal de Convênios nos
termos do art. 23, II' da referida Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424 de 2616;

3. Projeto Básico/T ermo de Referência " aprovado" na aba Termo de Referência/Projeto
básico, nos termos do disposto no artigo 21 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424
de 2016;

4. Declaração de capacidade técnica e gerencial, cadastrada na aba " Dados" no Portal de
Convênios. conforme estabelecido no inciso V do art. 16 da Portaria Interministerial
MPIMF/CGU nº 424 de 2016;

5. Declaração de contrapartida tinanceira do Convenente, cadastrada na aba " dados" no
Portal de Convênios nos termos do artigo 18 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424
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de 2016;
6. Minuta do Convênio anexada na aba " Pareceres" do SICONV e. quando devidamente

formatizado e assinado o convênio, o termo deve ser cadastrado em " Documentos
Digitalizadas“ no Portal de Convênios;

7. Declaração de disponibilidade orçamentária do valor a ser repassado;
8. Nota de empenho devidamente assinada pela autoridade competente, de acordo com o &

14 do art, 22 da Portaria interministerial MP/MF/CGU nº 424 de 2016.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Eventuais duvidas. casos omissos ou outras questões decorrentes deste CONVÉNIO, quando não
solucionadas pela via aclntinotrativa, serão submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administmção Pública Federal, da Advocacia-Genti da União., e. caso necessário, à jurisdição da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, por força do inch“) [ do art. 109 da Constituição federal.

E por estarem de comum acordo. foi o presente instrumento assinado eletronicamente pelos partícipes com as
testemunhas abaixo.

ALEXANDRE ARAÚJO M OTA ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR

Secretário Nacional de Segurança Pública — Adjunto Prefeito Municipalde Ribeirão Preto - SP

CON C EDEN TE CONVEN ENTE

MÓNICA DA COSTA NOCCIOLI

Superintendente da Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto — SP

iNTÉRXv'EN [ENTE

TES'IEM UN' HAS“.

Nome: Diego Felipe de Sousa Maria Nome: Ivan Fonseca Filho

ldeIItidadez424357l - SSPtGO Identidade: Ó. 124.195—7 SSP/PR

CPF: 989, ] 85.751—49 CPF: 020580719—48

.—v.ocumcnto assinado clctronicmncntc por Mônica da Costa Noccioli. Usuário Exit: mo, um
-!20] 87 às' l?:l4, conftmnc o & lº do art. (wº e art. 10 do Decreto nº 8539/2015.ix)

Documento aesinado eletronicamente por Antonio Duarte Nogueira Junior. Usuário Externo,
cm 27f1252018, às 17:30. conforme o 5 tº do art. (aº e art. IO do Decreto nº 8539/2015.
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Documenta assinado eletronicamente por Alexandre Araújo Motª. Secretário(a) Adjunto(a) da
Secretaria Nacional de Segurança Pública. em 28le ..018. àS 1 l:l6. conlbmtc e ;? lª' do art. ()“ e
art. ID do Decreto nº 83395201"

., '

seª? & Documento assinado eletronicamente por Diego Felipe de Sousa Marin, Testemunha, em
ªlmª: 28422018. às “127. conforme o ;” lº do art (tº e art. 10 do Decreto 11“ 8.5 WBOIS,

W “
,

.

gel; & Documento assinado eletronicamente por IVAN FONSECA FILHO, Testemunha. em
v 285129'20l8! & l l230, confnnnc () ª I" do url. (iª o art. 10 do Decreto nº 8539/2015.“summiteletrônica

4- - A autenticidade do documento pode ser conferida no site htr :t—ªecimttcmica.m'. ovbr htfonnando o
º— código vcrifrcador 7783446 e o código CRC CBFAAEIA
.
() trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site ht ;vf'wwwfustica. Tovbrfaccsso—zt-

& sístcmasiprqwcolg e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.

Referência: Processo nº 08020001699/201836 SEI nº 7783446
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MlNlS'l'líRIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLlCA

PLATAFORMA +BRASIL

N” / ANO DA PROPOSTA:
()27879/20I 8

OBJETO:
Modernizar a Guarda Municipal de Ribeirão Preto por meio da aquisição de viaturas.

JUSTIFICATIVA:
a) Diagnóstico do problema: O problema a ser resolvido consiste nas condições de trabalho inadequadas devido a quantidades
insuficientes de viaturas para os Guardas Municipais, o que consequentemente, desqualifica os serviços prestados à população
de Ribeirão Preto. Vale ressaltar, que as viaturas que compõem a frota da Guarda Municipal estão com a quilometragem muito
alta. em elevado grau de depreciação e demandam consertos recorrentes. Tais veículos, atualmente, não atendem
adequadamente as demandas exigidas,ja que sua quantidade é insuficiente, pois para um efetivo de 249 Guardas Municipais, a
instituição conta com apenas 23 viaturas operacionais responsáveis por atender uma população de 682.302 habitantes.
b) Importância do projeto: A aquisição de novas viaturas proporcionará melhor qualidade na atuação da Guarda Civil Municipal
de Ribeirão Preto no atendimento de ocorrências, nos patrulhamentos preventivos e ostensivos, trazendo maior segurança ao
patrimônio público e a população de Ribeirão Preto. Ademais, a utilização de viaturas novas e equipadas é de extrema
importância para garantir maior eficácia, eficiência e efetividade das ações empreendidas pela GCM.
c) público-alvo: Como público direto serão contemplados com os equipamentos o efetivo da Guarda Civil Municipal.
legalmente fixada em 721 membros, mas que conta com efetivo de 249 Guardas Municipais. Já o público indireto será a
população da cidade de Ribeirão Preto. com aproximadamente 682.302 habitantes e toda sua região metropolitana, com
aproximadamente 1.678.910 habitantes.
d) Contextualização da proposta: Tendo em vista a qualidade de vida do munícipe e o próprio desenvolvimento local, é
primordial que haja no município a busca por qualidade de segurança pública. Sendo assim, torna—se essencial a existência de
meios para que a Guarda Municipal exerça suas atividades, e entre eles está a aquisição de novas viaturas para garantir êxito
nas ações da GCM em prol da população, Alem disso. tal aquisição possibilitará a distribuição de mais guardas municipais,
devido ao aumento de veículos. para os atendimentos das ocorrências geradas pelos munícipes, servidores públicos municipais
e patrulhamentos preventivos.
e) Objetivos gerais e específicos: Aquisição de viaturas visando modernizar a Guarda Municipal e contribuir para a segurança
da população e do patrimônio público. Por meio da aquisição das novas viaturas pretende-se incrementar os meios de garantir a
segurança pública no município e contribuir para a eficiência do serviço prestado pela Guarda Civil Municipal, desde
patrulhamentos preventivos até o atendimento de ocorrências.
f) Compatibilidade do projeto com o programa federal: Modernizar a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto por meio da
aquisição de novas viaturas responsáveis pelo atendimento de ocorrências coincide com o Programa do Governo Federal —

"Apoio a Modernização das Instituições de Segurança Públicas“, conforme Fundo Nacional de Segurança Pública.
Este projeto é de interesse recíproco para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto e a União, na medida em que se amolda a
Ação nº. ZOID — Apoio a Modernização das Instituições de Segurança Pública, mormente no que se refere a modernização de
órgãos e instituições de segurança pública federais, estaduais e guardas municipais.

Em caráter secundário, é necessário destacar que este projeto propõe a cooperação mútua entre os partícipes
(Governo Federal e GCMRP) com vistas a redução da criminalidade e otimização das atividades de segurança pública por meio
da modernização da Guarda Civil Municipal através da aquisição de viaturas equipadas, as quais auxiliarão nas ações de
prevenção e repressão à criminalidade e a violência, para garantir a manutenção da ordem pública, a paz social à população e
preservação dos próprios públicos do município.
g) Resultado esperado e contextualização do indicador de desempenho para auferir o cumprimento do objeto: Os resultados
esperados são a melhoria das condições de trabalho dos Guardas Municipais de Ribeirão Preto, bem como dos serviços
prestados à população. As novas viaturas proporcionarão um atendimento mais rápido e eficaz. em razão da maior
disponibilidade de viaturas para o deslocamento aos pontos específicos de ocorrências. menor incidência de avarias mecânicas
(já que os veículos atuais apresentam alto índice de depreciação), bem como. maior disponibilidade para a realização dos
patrulhamentos preventivos e ostensivos. Os resultados serão mensuráveis por meio de relatórios a serem apresentados quando
da prestação de contas final, os quais irão conter os dados comparativos de criminalidade do período anterior a aquisição das
viaturas e do período posterior a sua entrada em operação (períodos anterior e posterior ao projeto). considerando a quantidade
de viaturas disponíveis por Guarda Municipal, o número de ocorrências atendidas e o percentual da população alcançado.
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a) Diagnóstico do problema: O problema a ser resolvido consiste nas condições de trabalho inadequadas devido a quantidades
insuficientes de viaturas para os Guardas Municipais, () que consequentemente, desqualifica os serviços prestados à população
de Ribeirão Preto. Vale ressaltar, que as viaturas que compõem a frota da Guarda Municipal estão com a quilometragem muito
alta, em elevado grau de depreciação e demandam consertos recorrentes, Tais veículos, atualmente, não atendem
adequadamente as demandas exigidas, já que sua quantidade é insuficiente. pois para um efetivo de 249 Guardas Municipais. a
instituição conta com apenas 23 viaturas operacionais responsáveis por atender uma população de 682.302 habitantes.
b) Importância do projeto: A aquisição de novas viaturas proporcionará melhor qualidade na atuação da Guarda Civil Municipal
de Ribeirão Preto no atendimento de ocorrências, nos patrulhamentos preventivos e ostensivos, trazendo maior segurança ao
patrimônio público e à população de Ribeirão Preto. Ademais, a utilização de viaturas novas e equipadas é de extrema
importância para garantir maior eficácia, eficiência e efetividade das ações empreendidas pela GCM.
c) público-alvo: Como público direto serão contemplados com os equipamentos o efetivo da Guarda Civil Municipal.
legalmente fixada em 721 membros, mas que conta com efetivo de 249 Guardas Municipais. Já o público indireto sera a

população da cidade de Ribeirão Preto, com aproximadamente 682.302 habitantes e toda sua região metropolitana, com
aproximadamente 1.678.910 habitantes.
d) Contextualização da proposta: Tendo em vista a qualidade de vida do munícipe e o próprio desenvolvimento local. é

primordial que haja no município a busca por qualidade de segurança pública. Sendo assim, torna-se essencial a existência de
meios para que a Guarda Municipal exerça suas atividades. e entre eles está a aquisição de novas viaturas para garantir êxito
nas ações da GCM em prol da população. Além disso, tal aquisição possibilitará a distribuição de mais guardas municipais.
devido ao aumento de veículos, para os atendimentos das ocorrências geradas pelos munícipes. servidores públicos municipais
e patrulhamentos preventivos.
e) Objetivos gerais e específicos: Aquisição de viaturas visando modernizar a Guarda Municipal e contribuir para a segurança
da população e do patrimônio público. Por meio da aquisição das novas viaturas pretende-se incrementar os meios de garantir a
segurança pública no município e contribuir para a eficiência do serviço prestado pela Guarda Civil Municipal. desde
patrulhamentos preventivos até o atendimento de ocorrências.
f) Compatibilidade do projeto com o programa federal: Modernizar a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto por meio da
aquisição de novas viaturas responsáveis pelo atendimento de ocorrências coincide com o Programa do Governo Federal —

"Apoio a Modernização das Instituições de Segurança Públicas”, conforme Fundo Nacional de Segurança Pública.
Este projeto e de interesse recíproco para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto e a União. na medida em que se amolda a

Ação nº. ZOID — Apoio à Modernização das Instituições de Segurança Pública. mormente no que se refere a modernização de
órgãos e instituições de segurança pública federais, estaduais e guardas municipais.

Em carater secundário, é necessario destacar que este projeto propõe a cooperação mútua entre os partícipes
(Governo Federal e GCMRP) com vistas à redução da criminalidade e otimização das atividades de segurança pública por meio
da modernização da Guarda Civil Municipal através da aquisição de viaturas equipadas, as quais auxiliarão nas ações de
prevenção e repressão à criminalidade e à violência, para garantir a manutenção da ordem pública. a paz social à população e

preservação dos próprios públicos do município.
g) Resultado esperado e contextualização do indicador de desempenho para auferir o cumprimento do objeto: Os resultados
esperados são a melhoria das condições de trabalho dos Guardas Municipais de Ribeirão Preto. bem como dos serviços
prestados à população. As novas viaturas proporcionar'ão um atendimento mais rápido e eficaz. em razão da maior
disponibilidade de viaturas para o deslocamento aos pontos específicos de ocorrências, menor incidência de avarias mecânicas
(já que os veículos atuais apresentam alto índice de depreciação). bem como, maior disponibilidade para a realização dos
patrulhamentos preventivos e ostensivos. Os resultados serão mensuráveis por meio de relatórios a serem apresentados quando
da prestação de contas final, os quais irão conter os dados comparativos de criminalidade do período anterior a aquisição das
viaturas e do periodo posterior à sua entrada em operação (períodos anterior e posterior ao projeto), considerando a quantidade
de viaturas disponíveis por Guarda Municipal., o número de ocorrências atendidas e o percentual da população alcançado.

1 — DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
30000 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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CPF D'O RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
49L845471-20 ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
Ed. Sede do Ministério da Justiça — 30 Andar - Sala 326 - Brasília/DF ,

CEP DO RESPONSÁVEL:
70064-900
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2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
56.024581/000l-56
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, SN
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

CIDADE: UF: CÓDIGO CEP: E.A.: DDD/TELEFONE:
RIBEIRAO PRETO SP MUNICIPIO: 14010140 Administração 1639779019

6969 Pública Municipal

BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 _ CAIXA ECONOMICA 03409 006071 1 169

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
048.048.818-59 ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:
RUA OLAVO BILAC, 141 1 _ SUMARE 14025400
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3 - DADOS DO INTERVENIENTE

INTERVENIENTE:
00.334,335/0001-46
RAZÃO SOCIAL DO INTERVENIENTE:
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO J URÍDICO DO INTERVENIENTE:
RUA LAFAIETE, 1676

CIDADE: UF: CÓDIGO CEP: DDD/TELEFONE: E.A:
RIBEIRAO PRETO SP MUNICIPIO: 14015080 1636323192 Administração

6969 Pública Municipal

CPF Do RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
047.527.848-82 MONICA DA COSTA NOCCIOLI

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:
RUA HERMENEGILDO DANDREA, 868 - CIDADE UNIVERSITARI 14051479
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4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 50260000
VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ l02.600.00

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2013 R$ 40000000

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ I02.600.00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$ 0.00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 000
INÍCIO DE VIGENCIA: 28/l2/2018

FIM DE VIGÉNCIA: 30/04/2022

VIGENCIA DO CONVENIO: 2022
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: [

Especificação: Adquirir viaturas para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto/SP.

Unidade de Medida: UN Quantidade: 3.0 Valor: R$ 502.600.00

Início Previsto: 28/I2/2018 Término Previsto: 30/04/2022 Valor Global: R$ 502.600,00

UF: Município: CEP:

Endereço:

Etapa/Fase nº: ]

Especificação: Veículos tipo SUV/Crossover; Zero Km; Ano e modelo de fabricação: 2021 ou superior, conforme descrito
no Lote I —Termo de Referência.; com todos os itens e acessórios de segurança exigidos por lei e CONTRAN; Kit Transceptor com
Sistema Irradiante (antena) e acessórios para VTR; Kit Barra Sinalizadora modelo winglux-S vermelho ou linear vermelho,
amplificador, drive de sirene e grade divisória de proteção (Guarda Peso), com celas no banco traseiro. teladas e mistas, bancos
com capas impermeáveis reforçadas e revestimento de piso em PVC, e Grafismo Institucional com adesivos em vinil para
plotagem padrão Guarda Civil Municipal.

Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:
3.0 un R$ 502.600,00 31/12/2018 30/04/2022

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

MÉS DESEMBOLSO: Março ANO: 2020

META Nº: 1 VALOR DA META: R$ 400.000,00

DESCRIÇÃO: Adquirir viaturas para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto/SP,

VALOR DO REPASSE: R$ 400.000,00 PARCELA Nº: ]

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO

MES DESEMBOLSO: Março ANO: 2020

META N": 1 VALOR DA META: R$ 44.566,66

DESCRIÇÃO: Adquirir viaturas para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto/SP.

VALOR DO REPASSE: R$ 44.566,66 PARCELA Nº: 1

MES DESEMBOLSO: Julho ANO: 2021

META Nº: 1 VALOR DA META: R$ 58.033,34

DESCRIÇÃO: Adquirir viaturas para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto/SP.

VALOR DO REPASSE: R$ 58.033,34 PARCELA Nº: 2

Relatório emitido em 16/02/2022 15:51:01 Página 7 de 9
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Veículos tipo SUV/Crossover; Zero Km; Ano e modelo de fabricação: 2021 ou superior.
conforme descrito no Lote I—Termo de Referência.; com todos os itens e acessórios de
segurança exigidos por lei e CONTRAN; Kit Transceptor com Sistema Irradiante (antena)
e acessórios para VTR; Kit Barra Sinalizadora modelo winglux-S vermelho ou linear
vermelho, amplificador, drive de sirene e grade divisória de proteção (Guarda Peso), com
celas no banco traseiro, teladas e mistas, bancos com capas impermeáveis reforçadas e
revestimento de piso em PVC, e Grafismo Institucional com adesivos em vinil para
plotagem padrão Guarda Civil Municipal.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça Barão do Rio Branco s/n

CEP: 14010-140 IUF: SP |MUNICIPIO:6969—RIBEIRAO PRETO

UNIDADE: un IQUANTIDADE: 3,00 IV. UNITÁRIO: R$ 167.533,33 V.TOTAL: R$ 502.600,00

OBSERVAÇÃO: Contrapartida aplicada de 20,40% sobre o valor do investimento total.

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Código Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de
Serviços Aplicação

449052 R$ 502.600,00 R$ 502.600,00 R$ 0,00 R$ 0.00

TOTAL GERAL: R$ 502.600,00

Relatório emitido em 16/02/2022 15:51:01 Página 8 de 9
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10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob as penas da Lei. que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

ll - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Orgão ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
Declaração Capacidade Técnicapdf

Comprovação da Contrapartida
Nome do Arquivo:
Decl. Contrapartida + Balancetepdf

Documentos Digitalizadas do Convênio

Nome do Arquivo:
termo SEI_08020.007987_20 [ 8_02 _tc.pdf
Convênio 880188_2018 - SEI_O8020.001699_20I8_36.pdf
PUBLICAÇÃO NO D.O.U.,pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010—140, CENTRO

CNPJ: 56.024.581/0001-56

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentáría,
autoriza a reserva de dotação, conforme descrição abaixo.

02.02.00 - GABINEI'E DO PREFEITO

02.02.10 - GABINETE DO PREFEITO
Pág, 1/ 1

Tipo Reserva Data Reserva Número Reserva Valor Reserva Inicial Valor Reserva Atualizado
Outrº—3 07/82/2622 1462 12.225,93 12.225,93

Requisição de Material Requisição de Serviço Usuário
CLAUDIO ROBERTS: MUSEMSANI

Evento
DIVERSOS

Dotação Natureza Desºesa
6 3 393230 — MATERIAL DE CONSUMO

Programa [ AçãoClassificação Funcional

da 422 ZGi.2.UOQZ GEST. C- ADM'KISTPATIVA
. MANUTENÇÃO GEPAíVmculo

0.3. “.BLOG GERAL

Sªªde: 6.774,07

umPARA ATENDE—' “QOJEª-C; DE lEI GFZCIO _:
" RA DOTACAO CQNTPAPÃRTIDA —

+f******kv******i+r**xi**k+à4y* +k+*+xt*t*r*ác+*4:*+++_*&v*?*,+—k**
***Yicwá?****>k**+ir+rr*1*:***í+k ******x*—n*w*x+*+«+++;-+vax+7*+*
Www-A*ªniªkixí*+—k+**kryi****ikâ*â f***".âªvv'vl'y'hª'ík'rrfrkgkíkW'A'Ai'A—A-Aú-aã

***-*:*?+i?*v*v*r*+***++*+fir7—c*
+++++++++*+*+*r**r*i**+kf*rit*
4AanaAahnH4-“4-A«nw+*+*+*+w*y>«-vw

F,J...._Y.£,,,,,JL:,, .um—“Mwm AA,!»H' ”» .nmu—nnn»..m,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO

CNPJ: 56.024.S8I/0001-56
NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária,
autoriza a reserva de dotação, conforme descrição abaixo.

02.0100 — GABINETE DO PREFEITO Pág 1/ 1

92.02.10 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo Reserva Número Reserva Valor Reserva Inicia! Vaior Raerva Atualizado
Outrçvs 1480 45.000,00 45.000,00

Requisição de Material Requisição de Serviço Usuário
CLAUDE ROBERTS MT, SEI“.

Evento
DIVERSOS

Bataªn: Natureza Desgesa
liª 3,3.9Q.39 — OUTROS SERV DE — PEJS'YA. JURIDICA

Classificação Funcional Pro rama A ão
i) 4 .

*

Vínculo

O ; I - Ú . O 3

5930; 5.000,00

_ ATENDER PROJETO DE LEI OFICIO LÉU'ZÚÉZ DO PREÉEITS

_ ZAG , ABERTURA DOTACAO CQNTRAEARTIDA wmª] ..;

*i*i*i*x*w*+x*—k***f***ix'kxkªfF'lrk ***k—kx—x*w***x'ffrº€****+tv+à*7ró<yªk i*:*—.:i-tiv,?ªrrir«**-k+i<+>Ã—-k'rv'vê-k—A HH».-

*“:**r*f*y+r*<k—k**k*k'kt-xi-wâz—ki—k-ªe-Avª'ír ******K*yw*x*f4+*+9+1 +1v*1w1ír* $+*+*+t+1'*9*'kwv++*á k—kr—l *:k—(x'A-xi'

:******-ài'A-("míf'kiºk'kk+«17A-;:1rªr*"A'ª'A'ªA' ***4:ir'k7vwr.lª"yªrrn*kik<AAíxxx*íi<i «ktkAAsixiAá-xáxivávikºvíª'vírv'izfvxv*

. ”.“..qu >," ,q— .r nnn.rrnr,—,>0Anx
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PREFEITURA MUNICíPAL DE RIBEIRAO PRETO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO

CNPJ: 56.024. 581/0001-56

NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentáriª,
autoriza a reserva de dotação, conforme descrição abaixo.

02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO Pág 1/ 1

02.02.10 - GABINETE DO ?REFEITO

Tipo Reserva Data Reserva Número Reserva Vaior Reserva Inicial Vaior Reserva Atuaiizado
Outrº—3 i37/Í32/2C22 1481 45.000,00 45.000,00

Requisição de Material Requisição cie Serviço Usuário

Evento
5 EVERSOS

Dotaªo Natureza Despesa
1; 3.3 .90.—?Ú — SERVICOS

Ciassifícagão Funcional

REÉÃCÃO E C*“MUNICACAC , PESSOA JURIENULO/EIA FA

04 .;222

% 5.000,00

guªªcaijva
PARA AT “SDE... PROJETO DE LEI PREFEITO —

18 — CGM?PA, ABERTURA DOTACAO

ICIPAL — VCM.

*:14.à*r*?*f******i*xráxi**f**ivk ******-”He***:<f+*+++y++ywx*wk+* *+*+1Ay++<rm+k+wvà+k*-z***+amx+m+
+?*"f***y4r77z'kí—k'k***T-Á'14*wf*t€+** *-i<+k**7ym ***x<++y*1+1***7*3*7* à++++++—r7t+xv+x+*—k***x+txaum-am»
kwºkakxt*Ri'wr'k'kí>'i+kkxf*ríy%r-A*** *+***>ir+57rm«whxxiwmaáni-mmw *xwààkAxwai-winx$—«+++++x—+«rf*+*vk

. . ”Mwm—m fm A, NA .nmu-m—num.
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MPRIMIR E DISTRIBUIRA SECRETARIA Maus ;

.,Wg'àçjaºm
- ..,u...-."......u......u..u.-.-u...u..
-PRÉ€SIDENTE-

CER'E'EDAO
CEsumco ms: O PRESENTE PROJETO FOI

COORDENADOR LEGISUWZVO

fls. 122/128



'

_
Camara Municipal de Ribeirao Preto

Prefeltura Mummpal de Rlbelrz I !""II | "|" || “Estado de São Paulo
' | G ' 9444/2022- - Pro oco o era nªGabmete dº Prefeito Data:21/0212022 Horário. 10; 24

LEG -

Ribeirão Preto, 16 de fevereiro de 2022.

Of. n.º 1.352/2.022-CM

Senhor Presidente,

Tem 0 presente a finalidade de encaminhar a Vossa

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

Lei que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 102.225,93

(CENTO E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E

NOVENTA E TRES CENTAVOS) PARA ATENDER NECESSIDADE DE

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO GABINETE DO PREFEITO NO

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE
EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 04 laudas, .
justificando-se a propositura pelas razões que adiante seguem: ;r

/ " L'”,

L.»-

1de4
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A3“

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei visa autorizar a abertura de

crédito especial no valor de até R$ 102.225,93 (cento e dois mil, duzentos e vinte e

cinco reais e noventa e três centavos) pela Secretaria Municipal da Fazenda em

favor do Gabinete do Prefeito.

O referido recurso será destinado a atender a

contrapartida do Convênio nº 880188/2018, cópia em anexo, firmado entre a

Prefeitura Municipal e a União, por intermédio do Ministério da Segurança Pública,

cujo objeto e modernizar a Guarda Civil Metropolitana, com a aquisição de

viaturas.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

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

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

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

subscrevemo-nos .

Atenciosamente,

" .
/' . .*

,'(,_' '(",..4'” j?,"4DMRTÉªNOGUEIRA

Prefeito Municipal

&

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

2de4
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%% 33/21
Camara Municipal de Ribeirão Pret (:

IIIIIII IlIIIIIl IIII
Pm :ocolo Geral nª 7009/2021

Câmara Municipal de RH

Estado de São Paulo

PROJETO DE DECRETO ., .. gº,—EW
LEGISLATIVO " »

Nº ªr;? EMENTA

, a) # CONCEDE 0 TÍTULO DE CIDADÃO
RIBEIRÃOPRETANO AO ”CORONEL
ANTONIO CARLOS MUNIZ”,
CONFORME ESPECIFÍCA

SENHOR PRESIDENTE,

Artigo 1º — Fica, pelo presente Decreto
Legislativo, concedido ao ”CORONEL ANTONIO CARLOS MUNIZ” O título de
cidadão ribeirãopretano, pelo reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao
município.

Artigo 2o — A láurea será outorgada em sessão solene a ser
designada pela Presidência do Legislativo.

Artigo 3“ — As despesas decorrentes da execução deste Decreto
Legislativo correrão por conta da dotação própria do orçamento da Câmara Municipal,
suplementada oportunamente, se necessário.

Artigo 4º Este Decreto Legislativo entrará e Xvigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. '

,/ Sala das Sessões, 02[/ , / ,ºN O/âfáAªNlçúíí
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%“ Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

O CORONEL ANTONIO CARLOS MUNIZ, NASCEU EM 13/06/1952 NO MUNICÍPIO DE
]ABOTICABAL, FILHO DE JOÃO PAULINO MUNIZ E VITALINA ANTONIA RODRIGUES
MUNIZ.
É CASADO COM MARIA DE LOURES LEMOS MUNIZ COM QUEM TEVE TRES FILHOS, IGOR
LEMOS MUNIZ; RAISA LEMOS MUNIZ E KENIA LEMOS MUNIZ.

CURSOU A ACADEMIA DE POLICIA MILITAR BARRO BRANCO, E GRADUADO EM
DIREITO PELA UNAERP.

NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO ATUA COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO GERAL NA ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO DUARTE NOGUEIRA DESDE
O ANO DE 2017.

FOI SUPERINTENDENTE DA TRANSERP NA ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO WELSON
GASPARINI NO PERÍODO DE 2005 A 2008.

ATUOU COMO SECRETÁRIO MUNICIPA DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
PITANGUEIRAS, NA ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO ]OÃO ANDRADE, NO PERÍODO DE
2009 A 2010.

FOI COMANDANTE DO 430 BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO, NO ANO DE 2002 A 2003.

RAZÃO PELA QUAL, É COM MUITA SATISFAÇÃO QUE PROPONHO A PRESENTE PROPOSITURA
E SOLICITO AOS NOBRES COLEGAS A SUA APROVAÇÃO.

SALA DA SESSÃO 02 DE DEZEMBRO DE 2021.

,' ,
ªf“.

, ,
,

<“ (9,2; ,Q, (“(É & M&M A. j,;ª/
TINHO CANDIUZZI »!J—

/,, VREADOR -PSDB
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- Dados pessoais

Nome: Antonio Carlos Muniz
Data de nascimento: 13/06/1952
Naturalidade: Jaboticabal/SP
Filiação: João Paulino Muniz e Vitalina Antonia Rodrigues Muniz

Esposa: Maria de Lourdes Lemos Muniz
Filhos: igor Lemos Muniz

Raisa Lemos Muniz
Kenia Lemos Muniz

- Formação Acadêmica

Curso de formação de Oficiais
Academia de Policia Militar do Barro Branco

Curso de Bombeiro para Oficiais
Faculdade de Tecnologia de São Paulo

Graduação em Direito
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

- Experiência Profissional (Resumo)

Diretor do Departamento de Fiscalização Geral
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Administração: Duarte Nogueira
Período: 2017 — Atual

Superintendente da Transerp
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Administração: Welson Gasparini
Período: 2005 — 2008

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pitangueiras
Administração: João Andrade
Período: 2009 — 2010

Corpo de Bombeiros — 9º Grupamento de Incêndios
Ribeirão Preto
Período: 1985 — 1999

Comandante do 43º Batalhão de Polícia Militar
Sertãozinho
Período: 2002 — 2003
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Páuina' 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nfº-I 3584/2021

Certifica, atendendo à requerimento de parte interessada, que até a presente data,

não consta débito, do abaixo especificado.

C.P.F......... 638.400.148-91 Protocolo: 2021 / 164.490

Nome .......... : ANTONIO CARLOS MUNIZ

Obs. Esta cenidão não elide o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo,

os créditos tributários que por ventura venham ser apurados.
Somente terá validade, com chancela da Prefeitura Municipal, por cento e oitenta dias.

Isento de emolumentos,conf. Decr. 367/88. Baixa até: 26/11/2021

O referido éverdade, Ribeirão Preto, 01 de Dezembro de 2021

Para

conferência,

acesse

o
site

https:l/ribeiraopretosolarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos

&

informe

o

processo

PMRP

2021/164490

e
o

código

R5KCAPUW.
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Documento

assinado

digitalmente

por
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FELIPE

MORETTI

ALVARENGA.
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