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VEIGA - CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO RIBEIRÃO-PRETANO
AO SR. CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA, CONFORME
ESPECIFICA.

ALESSANDRO MARACA
Presidente

ii)—2“

Câmara MunICIpaI de

Ri

Câmara Municipal de Ribeirão Pre!

I

IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIº
Otocolo Geral
Igarn:

fls. 2/117
nª12785/2022

26/04/2022 Horário: 16: 31
&

PROJETO DE LEI

LEG-

I

NOM

IINSTITUI o DIA MUNICIPÃL DE LUTA PELA;
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ALENDÁRIO OFICIAL
“DE DATAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO DEª
RIBEIRÃO PRETO— SP.

&

?

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração desta Casa o seguinte:

Art. 1º

Fica instituído o dia 14 de Abril como o "Dia Municipal de Luta pela

—

Educação Inclusiva”, a ser comemorado, anualmente.
Art. 2º - A comemoração instituída passará a integrar

O

Calendário Oficial de

Datas e Eventos do Município de Ribeirão Preto.

despesas com a execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º

Art. 4º

—

-

As

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Sessões, 26 de
;.-

abril de 2022.

!
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JUSTIFICATIVA

educação é um direito de todos, conforme afirma a Declaração Universal
dos Direitos Humanos e garante a Constituição Federal brasileira. No
entanto, muitos grupos ainda lutam para exercer esse direito, no Brasil e no
mundo. Milhões de crianças e adolescentes estão excluídos do sistema
escolar em nosso País, sendo privados do aprendizado e do
desenvolvimento que apenas a educação pode proporcionar. Nesse grupo,
encontra-se um retrato das desigualdades sociais, raciais e étnicas
presentes em nossa sociedade.

A

Por esse motivo, em 2004, o Sistema Conselhos de Psicologia instituiu o
Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. Celebrada desde então a
cada dia 14 de abril, a data tem como objetivo mobilizar profissionais da
área da educação e psicologia na defesa de políticas construídas em favor
da inclusão escolar de pessoas historicamente excluídas do processo

educacional.

construção de uma sociedade justa depende de uma educação universal
e de qualidade. Por isso propomos a instituição oficial do Dia Municipal de
Luta pela Educação Inclusiva, o que promoverá a conscientização da
sociedade e ampliará a discussão do ,tema para as demais áreas do
conhecimento de todos os grupos que compõem nossa diversidade.
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26 de abril de 2022.
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de Ribeirão Preto
Prefeitura Municipal
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PROJETO DE LEI

””

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

AUTORIZA A PREFEITURA
ABRIR CRÉDITO
(DOZE

“

SUPLEMENTAR No VALOR DE R$ 12.697.855,61

MILHÓES,

SEISCENTOS

E

NOVENTA

SETE

E

MIL,

OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM
CENTAVOS),

PARA

ATENDER

NECESSIDADE

ADEQUAÇÃO

DE

ORÇAMENTÁRIA, INCLUSÃO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

-

POR SUPERÁVIT EM DIVERSAS SECRETARIAS No MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº. Esta lei autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$
12.697.855,61 (doze milhões, seiscentos e noventa e sete milã Oitocentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) pela Secretaria Municipal da
Fazenda a favor das Secretarias de Assistência Social, Infraestrutura, Esportes
e

Governo, para atender adequação

exercício

anterior

—

superávit,

por

orçamentária
cuja

-

inclusão de saldo de

codificação

institucional

e

orçamentaria será incluída nas seguintes dotações:
02.10.42-08.244.20217.2.0069-0 l .500.099—3.3 50.39.00
Outros Serviços de Terceiros

—

Pessoa Jurídica

R$

1.755.000,00

02.11.35-1545l.20218.2.0135—Ol.l10.000-3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros

,

Pessoa Jurídica

A

R$

8.500.000,00
%*

02. 12.30-27.812.20212.2.0018-01.l

Outros Serviços de Terceiros

—

10.000-3.3.90.39

Pessoa Jurídica

R$

340. 00,00
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02.12.30—27.812.202 12. 1 .0002-01 ,100.229-4.4.90.51

R$

806.878,83

Obras e Instalações ................................................................. R$

731.079,37

Obras e Instalações

02.12.30—27.812.20212.1.0002-01.100.l87-4.4.90.51

02.1230-27812.20212.l.0007-01.lOO.l93-4.4.90.51
Obras e Instalações .................................................................. R$

42.753,78

02.12.30-27.812.20212.l.0007-01.100.206-4.4.90.51
Obras e Instalações .................................................................. R$

61.749,12

02.12.30-27.812,20212.1.0007-01.100.206-4.4.90.52
Equipamento e Material Permanente ....................................... R$

68.153,97

02.12.30-27.812.20212.1.0007-01.100.207-4.4.90.51
Obras e Instalações .................................................................. R$

28.110,72

02.12.30-27.812.20212.1.0007-01.100.207-4.4.90.52
Equipamento e Material Permanente ...................................... R$

34.139,55

02.12.30-27.812.20212.1.0007-01.100.208-4.4.90.5l
Obras e Instalações ................................................................. R$

28.110,72

02.12.30-27.812.20212.1.0007-01.100.208-4.4.90.52
Equipamento e Material Permanente ...................................... R$

24.139,55

lll
02.12.30-27.812.20212.2.0002-01.110.000-3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros

—

Pessoa J urídica .................... R$

/

27.740,00
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02.18.14-05.122.20201.2.0003-01.l l0.000—3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros

—

Pessoa Jurídica .................... R$

250.000,00

Art. 2º. Os recursos para atendimento do presente crédito suplementar ocorrerão
por conta de Superávit Financeiro, oriundo de Receitas Correntes do exercício
de 2021.

Art. 3". 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 de julho de 2022 (LDO), as alterações acima para
o exercício de 2022.

Art.

4“.

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

em contrário.
PALÁCIO RIO BRANCO

OGUEIRA
Prefeito Municipal

9de9
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Subsecre

A

CONVEN'O

_.FSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
ria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

Nº

#
553)

[2020

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE sÃo PAULO. POR MEIO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SUA
ESTA
REGIONAL»
POR
COM
CONVENIOS
DE
SUBSECRETARIA
E
MUNICÍPIOS
GOVERNAMENTAIS,

ENTIDADES

E O

NÃO

MUNIcíPIO DE

RIBEIRÃO PRETO.

W

[“TV
de 2020,
dias do mês de
Aos
envoivimento
Regional,
De
de
Secretaria
de
intermédio
sua
Paulo,
por
o Estado de São
do
neste ato representada pelo Titular da Pasta) nos termos da autorização constante
1ª
de
nº
64.059,
Decreto
Decreto nº 61.229, de 17 de abril de 2015, combinado co o
de
2020,
de
DOE
de
de janeiro de 2019 e do despacho publicado no
CNPJ/MF
doravante designado ESTADO, e o Município de RIBEIRÃO PRET , inscrito no DUARTE
Prefeito
pelo
seu
ato
neste
representado
sob nº 56.024,581/0001-56,
NOGUEIRA, doravante designado apenas MUNICÍPIO, com base nos dispositivos
Lei
constitucionais e legais vigentes, ceIebram o presente convênio, que se regerá pela
novembro
de
22
de
nº
Lei
6.544,
Estadual
Federai nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela
de 1989, e em conformidade com as cláusulas e condições seguintes.

DO OBJETO: O presente convênio tem como Objeto a
tinanceiros
para execução de reforma e cobertura da quadra
transferência de recursos

CLÁUSULA PRIMEIRA

-

II
da Praça Armando Lagamba no Bairro Quintino Facci do municipio, de acordo com
instrumento.
o correspondente plano de trabalho, que integra o presente

PARÁGRAFO ÚNICO: O Secretário de Desenvolvimento RegionaI. após manifestação
Entidades
favorável do responsável pela Subsecretaria de Convênios com Municípios e
Unidade.
poderá
da
tecnico
setor
do
não Governamentais, amparada em pronunciamento
trata
"caput".
o
de
para
trabaiho
de
O
que
sobre
plano
incidentes
autorizar modiâcações
do ajuste ou
do
objeto
vedadas
alteração
a
tinanceira.
técnica
ou
sua melhor adequação
acréscimo de valor.
CONVENIO: O controle
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAQÃO DO
ESTADO. à Secretaria
e a fiscalização da execução do presente ajuste incumbirão. pelo
com Municípios e
de Desenvolvimento Regional, por sua Subsecretaria de Convênios
MUNICIPIO,
ao seu
Entidades não Governamentais (SDR/SCMENG), e, peIo
representante para tanto indicado.
do
CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAQÓES DOS PARTÍCIPES: Para a execução
convenio, O ESTADO e o MUNICIPIO terão as seguintes obrigações:
—

presente

I

—

COMPETE A0 ESTADO:

administrativa exigida previamente a
a) analisar e aprovar a documentação técnica e
e
celebração do convênio, bem assim as prestações de contas dos recursos repassados
os laudos de vistoria técnica da obra;

SDR-PRC—
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b) supervisionar a execução
técnica do MUNiClPlO;

da obra objeto do presente convênio, de responsabilidade

repassar recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com as cláusulas quarta e
quinta do presente convênio;

c)

Il -

COMPETE AO MUNICÍPIO:

a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva responsabilidade, a obra de que
cuida a cláusula primeira deste convênio, com inicio no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da data de assinatura do presente instrumento, em conformidade com o plano de
trabalho e com observância da legislação pertinente, bem como dos melhores padrões de
qualidade e economia aplicáveis à espécie;
b) cumprir o disposto na Lei

estadual nº 9.938, de 17 de abril de 1998, com relação a

acessibilidade para pessoas com deâoiência;

c) aplicar os recursos financeiros
aludidos no presente convênio;

recebidos do ESTADO exclusivamente para os fins

documentação referente à aplicação dos recursos
financeiros, permitindo ampla fiscalização do desenvolvimento da obra objetivada neste
ajuste;
e) prestar contas da aplicação dos recursos financeiros recebidos, conforme Manual de
Orientação fornecido pelo ESTADO, sem prejuizo do atendimento às instruções
específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

d) colocar à disposição do ESTADO a

complementar, com recursos financeiros próprios, aqueles repassados pelo ESTADO,
cobrindo o custo total da execução da obra;

O

responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, âscais, comerciais e
outros, resultantes da execução do objeto do presente convênio, e por eventuais danos ou
prejuízos causados a terceiros, isentando 0 ESTADO de qualquer responsabilidade;
h) colocar e manter placa de identificação. de acordo com o modelo oticial fornecido pelo
ESTADO.

9)

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se refere a alinea “e" do inciso II
desta cláusula será encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados do recebimento dos recursos financeiros, conforme estabelecido no
cronograma físico-financeiro, e será encartada aos autos do processo correspondente
para exame por parte do órgão competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos tinanceiros recebidos
do ESTADO, tica o MUNlClPlO obrigado a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias contados da data do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de contas
especial do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações tinanceiras, acrescidos da remuneração da caderneta
de poupança, computada desde a data do repasse e ate' a data da efetiva devolução,
devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário à Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O ESTADO informará o MUNICÍPlO sobre eventuais
irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento desta comunicação,

SDR—PRC-

2020/850
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aplicando-se o mesmo procedimento do parágrafo anterior no caso de recolhimento de
valores utilizados indevidamente.

CLÁUSULA QUARTA DO VALOR: O valor do presente convênio é de R$ 665.368,00
(seiscentos e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais) dos quais R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), de responsabilidade do ESTADO e o restante de
responsabilidade do MUNICÍPIO.
—

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos
de responsabilidade do ESTADO serão repassados ao MUNICIPIO parceladamente, em
conformidade com o Decreto n.ª 64.757 de 24 de janeiro de 2020 e Plano de Trabalho e
desde que atendidas as formalidades legais e regulamentares vigentes, nas seguintes
condições:
- 1ª parcela: no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser paga em até 30
(trinta) dias, após a expedição da ordem de serviço;
CLÁUSULA QUINTA

- DA

I

Il

-

2ª parcela: no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em até 30 (trinta)
dias após a conclusão da 2ª etapa e aprovação das contas da parcela anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não será repassado ao MUNICIPIO qualquer recurso de
responsabilidade do ESTADO que ultrapasse o valor total necessário à conclusão do
objeto e de cada uma das etapas previstas no plano de trabalho.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Deverá 0 MUNICÍPIO, como condição previa a transferência
de qualquer recurso do Estado, fornecer documentação que comprove o custo efetivo final
para a execução do objeto do presente convênio.
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DE SUA APLICAÇÃO: Os
recursos de responsabilidade do ESTADO a serem transferidos ao MUNICIPIO são
originários do Tesouro do Estado e onerarão a Natureza da Despesa 44.40.5101
Transferência a Municípios - Obras, Código 29.01.18 - Subsecretaria de Convênios com
Programa de Trabaiho Resumido
Municipios e Entidades não Governamentais,
04.127.2928.4477.0000 — Articulação Municipal e Consórcio de Municipios, dotação
orçamentária do corrente exercício da SDR/SCMENG, ao passo que os recursos a cargo
do MUNICÍPIO onerarão a natureza de despesa nº 449051.

CLÁUSULA SEXTA

-

—

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICÍPIO, em
função deste ajuste, serão depositados em conta vinculada ao convênio, no Banco do
Brasil S.A.. devendo ser aplicados. exclusivamente, na execução do objeto deste
convênio.
PARÁGRAFO SEGUNDO:

O MUNICÍPIO

deverá observar ainda:

efetiva
no periodo correspondente ao intervalo entre a liberação dos recursos e a sua
Brasil
do
S.A.,
em
Banco
do
intermédio
utilização, estes deverão ser aplicados, por
em
um
ou
mês,
a
for
superior
igual
ou
do
uso
seu
previsão
caderneta de poupança, se a
lastreada
mercado
de
aberto,
curto
operação
de
ou
ânanceira
prazo
fundo de aplicação
em títulos da dívida pública,.quando a utilização dos recursos verificar—se em prazos
inferiores a um mês;
1.

/[
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2.

as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do

convênio e aplicadas, exclusivamente, na execução da obra objeto deste ajuste;

.. n
quando da prestação de contas de que trata a cláusula terceira, inciso II. alinea e
deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico)
da conta. juntamente oom a documentação referente à aplicação das disponibilidades
financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil SA.;

3.

,

neste parágrafo obrigará 0 MUNICÍPIO a reposição ou
acrescido da remuneração da caderneta de poupança
numerário
recebido,
restituição do
do repasse e até a data do efetivo depósito;
data
desde
a
computada
no período,

4. o descumprimento do disposto

as notas "scale/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão emitidas em
nome do MUNICIPIO, devendo mencionar o número deste Convênio.

5.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Compete ao MUNICÍPIO assegurar os recursos necessários a
execução integral do objeto a que se refere este convênio, nos termos do artigo 116, 5 1º,
inciso VII, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores.
DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do presente
CLÁUSULA SÉTIMA
da data de sua assinatura.
contados
dias
720
e
de
convênio
—

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o
presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e
prévia autorização do Secretário de Desenvolvimento Regional, observado o limite máximo
de 5 (cinco) anos de vigência.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A mora na liberação dos recursos, quando devidamente
comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste convênio, desde que autorizada pelo
Titular da Pasta, pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação,
independentemente de termo de aditamento.
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO: Este convênio poderá ser
denunciado pelos participes, mediante notiHcação prévia com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, e será rescindido por infração legal ou descumprimento de qualquer de suas
cláusulas. promovendo-se, nessas duas hipóteses, ao competente acerto de contas.

CLÁUSULA NONA - AÇÃO PROMOCIONAL: Em qualquer ação promocional reiacionada
com o objeto do presente convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a
participação do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Desenvolvimento Regional,
obedecidos os padrões estipulados por esta última, ficando vedada a utilização de nomes,
símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidore
públicos, nos termos do & tº do artigo 37, da Constituição Federal.

%
L'
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CLÁUSULA DÉCIMA
litígios oriundos da
administrativas.

—

da Capital para dirimir
esgotadas as instâncias

DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca

execução

deste

após

convênio,

E, por estarem de acordo, assinam o presente
Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma., na presença das 2 (duas) testemunhas
também abaixo assinadas.

São Paulo,

de 2020.

de

Subsecretária de Convênios com
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Grau de Sigilo
#PÚBLICO
CONTRATO DE REPASSE Nº 88003412018IMEICAIXA
CONTRATO
CELEBRAM

DE

REPASSE

QUE ENTRE SI
UNIÃO.
FEDERAL,
POR
INTERMEDIO
DO MINISTERIO DO
ESPORTE,
REPRESENTADO
ECONÓMSCA
CAIXA
PELA
FEDERAL, E 0 MUNICÍPIO DE RlBEIRÃO PRETO,
A
OBJETIVANDO
EXECUÇÃO
DE
AÇÓES
RELATIVAS
AO
CIDADANIA
E
ESPORTE,
DESENVOLVIMENTO.
A

Por este instrumento Particular. as partes abaixo nominadas e qualificadas, tem. entre si, justo & acordado o
Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Conwato de Repasse
e com a seguinte regulamentação, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. e suas alterações,
Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº
424. de 30 de dezembro de 2016, Instrução Normativa MPDG Nº 02, de 24/01/2018, Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercicio. Contrato de
Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais
normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a
segurr:
SlGNATÁRIOS
— CONTRATANTE — A União Federal.
por intermédio do Gestor do Programa Ministerio de Esporte.
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.973091/0002—58. com sede Setor de industrias Graficas (SlG), Quadra 4 —
lote 83 Centro Empresarial Capital Financial Center. Bloco C - Brasília — DF. representada pela Caixa
Econômica Federal, instituição Hnanceira sºb a forma de empresa pública. dotada de personalidade jurídica
de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº
66.303, de 6 de março de 1970, regendoese pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de
19/01/2018. em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no
Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília—DF. inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360305/0001-04. na
qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados. neste ato representada por
DEMERVAL PRADO JUNIOR, RG nº 12568524 , expedido por SSP/SP, CPF nº 049.447.468—81. residente
e domiciliado em Ribeirão Preto/SP. conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas de
Brasília, no livro 319443, fls. 199. em 22/04/2016 e , doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE.
!

ll — CONTRATADO — MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, inscrito no CNPJ-MF sob
o nº 56.024.581/OOO156, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor ANTONiO DUARTE NOGUEIRA
JUNIOR. portador do RG nº 13.769,883-5 expedido por SSP/SP, e CPF nº 048,048818-59, residente e
domiciliado em Ribeirão Preto - SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.
*

comorçoes
l

GERAIS

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Reforma e Modernização de Quadras Esportivas.
—

- MUNICIPIO BENEFICIÁRIO
Ribeirão Preto - SP,

L
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reclamações. sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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CONTRATAÇÃO SOB UMINAR
) Sim
Não
(
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima
Repasse — Condições Gerais.
III

—

( x

)

desse Contrato de

IV- CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
(

Nao

)

(

x

)

Sim

Documentação: Área de Intervenção e Técnica de Engenharia.
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prazo para análise pela CAIXA apos apresentação da documentação: 01 (um) mês.

v - DESCRIÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Recursos do Repasse de União tas-413.333,33 (quatrocentos e treze mil e trezentos e trinta e três reais e
trinta e três centavos).
Recursos da Contrapartida apertada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 10.000,00 (dez
mil

reais).

Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 423.333,33 (quatrocentos e vinte e três miI e
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Nota de Empenho nº 2018NE801826, emitida em 28/11/2018, no valor de R$ 413.333,33 (quatrocentos e
treze mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), Unidade Gestora 180006, Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 27812203554500001.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência nº 0340-9 conta nº 006071115—0..
,

PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 1811 2/2018.
Término da Vigência Contratual: 17 de Fevereiro de 2023.
Prestação de Contas: até 60 (sessenta) dias apos o término da vigência contratual ou conclusão da
execução do objeto, o que ocorrer primeiro
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentação da prestação de contas.

VI -

FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Estado de São Paulo.

VII

»

,

VIII -

ENDEREÇOS

Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Pça Barão do Rio Branco, sin - CEP
14010 140 Ribeirão Preto- SP.
Endereço para entrega de correspondências e CONTRATANTE: Av. Braz Olaia Acosta, 1975, Nova Aliança,
CEP 14026—610

-

Ribeirão Preto/SP.

ENDEREÇOS ELETRONICOS:

Endereço eletrônico do CONTRATADO: coordenadoria©proietos pmrp. com. br
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: sQ584sp10©caixa gov. br
PeIo presente instrumento,
CLÁUSULA PRIMEIRA
1 —

O

—

as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:
DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SiCONV)

é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem
como à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabeiecidos no mesmo item.

1.1

—-

»
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.X
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações. reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva'ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado. uma unica vez,
por
período,
conforme
do
regra
especifica
Gestor
do
Programa.

1.i,2 — O CONTRATADO EIOU UNIDADE EXECUTORA, desde ja' e
por este instrumento, reconhece e da
sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da
documentação
pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de
Repasse. independente
de
notificação.

CLÁUSULA SEGUNDA
2

- DAS

OBRIGACOES

Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de
Repasse. são obrigações das

-—

partes:
2.1

—

DA

CONTRATANTE

analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNlDADE
EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for
o caso;
lll.
acompanhar e atestar a execução fisico—financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os
correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e
tecnológicos da CONTRATANTE;
lvl transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,
na forma do
cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
V. comunicar a assinatura e liberação de recursos
ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
Vl. monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante
a execução do presente
|.
ll.

instrumento;

Vll.
VIII.

IX.

><.

Xl.
XII,

Xiii.
XIV,

XV.

analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Tecnicos, submetendo-as, quando for o
caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanálise;
verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à
documentação no
que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade
com os preços de referência. ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente
licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNlDADEEXECUTORA atestando o atendimento as disposições legais aplicáveis,
ou registro no
SlCONV que a substitua;
aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho,
por meio da
verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular
aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;
verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica » ART, quando
se tratar de obras e
serviços de engenharia;
designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados
responsáveis pelo seu acompanhamento;
divulgar em sitio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a
causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do

instrumento;
fornecer; quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua
competência
específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV,
quando detectadas
impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento.
devendo ser incluida no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, o Poder
e
Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;
receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou' UNIDADE
EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da não apresentação da Prestação de
Contasno

prazo

SAC CAlXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações.
sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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fixado, elou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a
correspondente Tomada de Contas Especial;
solicitar à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos
remanescentes dessa conta específica do instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos
casos aplicáveis,
assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto. no caso de paralisação ou de
ocorrência de fato relevante. de modo a evitar sua descontinuidade;
realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da
execução do objeto. registrando aqueles que por sua natureza não possam ser realizados nesse
Sistema, mantendo-o atualizado.
DO CONTRATADO

consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos
necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole
o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros
que, anualmente constarão do seu Orçamento;
observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar
estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
comprometer—se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do
Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior a contrapartida
aportada ao Contrato de Repasse;
definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
elaborar os projetos tecnicos relacionados ao objeto pactuadove'apresentar toda documentação
juridica, tecnica e-instilucional necessaria a celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os
normativos do programa, bem como apresentar documentos de titutaridade dominial da área de
intervenção, licenças e aprovações de .projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e
concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nostermos da legislação aplicável;
VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de
Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiencia
necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART da prestação
de serviços de fiscalização a serem realizados.
VII.
apresentar ao CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores
que acompanharão a obra ou serviço de engenharia.
Vlll. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e
serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício
pela população benencia'ria, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de
vulnerabilidade econômica e social, informando a CONTRATANTE sempre que houver alterações;
realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução
indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462. de 04
de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a
correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico. da planilha orçamentária
discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo
detalhamento de sua composição;
XI.
apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO elou UNIDADE
EXECUTORA. ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais
aplicáveis ao procedimento licitatório;
XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF — Contrato de Execução e/ou
Fornecimento de Obras, Serviços ou Equipamentos.
XIII. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato
de Repasse. bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações. reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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le.

no caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notincar os partidos políticos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer
a
liberação de recursos financeiros pela-CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de
março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;
XV. operar, manter e conservar adequadamente
o patrimônio público gerado pelos investimentos
decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;
XVl. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados
a consecução do objeto no
prazo fixado no Contrato de Repasse;
XVII. fornecer a CONTRATANTE, a
qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para
viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;
XVllI. prever no edital de licitação e no CTEF
que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e
serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de
readequações. sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do
objeto contratado;
XlX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos a formalização,
execução,
licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial
do Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser
'

realizados nesse Sistema. mantendo—os atualizados;
instaurar processo administrativo apuratório. inclusive processo administrativo disciplinar. quando
constatado o desvio ou malversação de recursos públicos. irregularidade na execução do CTEF ou
gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato a CONTRATANTE;
XXl. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação. 0 preço estimado pela
Administração para a
execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo
CNPJ, o termo de homologação a adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos. e ART
dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;
XXli. manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade,
para o'recebimento pela
União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de
sugestões, elogios. solicitações, reclamações e denúncias;
XXlll. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento
se referir a
execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias. reclamações
e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras" da Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República;
XXlV, ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade. dar ciência aos
órgãos de controle e,
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público
Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União.
XXV)
atender ao disposto nas Leis nº i0.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098. de 19 de dezembro de
2000. e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPOG nº'02, de 24 dejaneiro de 2018.
relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com
XX.

XXVI.
XXVII.

XXX/lll,

XXIX.

mobilidade reduzida;
compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação
ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais
e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço. em cumprimento ao art. Tº,
52“. inciso tl, da Lei 8666/93 etc a Súmula nª 258 do Tribunal de Contas de União;
nos casos de transferências e Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o disposto no Decreto
nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação
de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar a CONTRATANTE declaração firmada pelo
representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao
disposto no referido Decreto;
utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns. a modalidade pregão. nos termos da Lei nº 10.520,
de ªi? de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
preferencialmente a sua forma eletrônica. devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNlDADE
EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização;
apresentar declaraçâo expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação,
atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
'
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empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a
fiscalização dessa obrigação:
registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das
licitações. bem como as informações referentes as dispensas e inexigibilidades;
inserir, quando da celebração de contratos com terceiros, para execução do objeto do Contrato de
Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou
entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus
documentos e registros contábeis;
atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade
das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento
daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nª 516, de
15 de março de 2010:
SICAF a regularidade das
consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
empresas elou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento
daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação
de empresa que consta como impedida ou suspensa;
consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou pronssionais
participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e
inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;
apresentar a CONTRATANTE relatorio de execução do empreendimento contendo informações sobre
a execução físico-nnanceira do Contrato de Repasse, bem' como da integralização da contrapartida,
em periodicidade compativel com o cronograma de desembolso estabelecido;
responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever
apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua

-

funcionalidade;
divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o
nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome do CONTRATANTE e do Gestor
do Programa, como entes participantes, obrigando-se (: CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA
a comunicar expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com
antecedência minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos
financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo
Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela
Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por
consórcios públicos;
aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta
de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os
pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as
disposições contidas na Cláusula Sétima deste instrumento;
autorizar o CONTRATANTE ou sua mandatária para que solicitem junto à instituição financeira
albergante da conta vinculada, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como
os seus rendimentos, para a conta únicada União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da
transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
autorizar ao CONTRATANTE solicitar, à instituição tinanceira albergante da conta vinculada, o resgate
dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto:
estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle,
por se tratar de recurso público;
dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da
área vinculada ao programa de governo que originou a transferencia, quando houver;
divulgar em sitio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a
causa da devolução, nos casos de não execução total-do objeto pactuado, extinção ou rescisão do
instrumento:
disponibilizar, ern sitio ohcial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil visibilidade,
consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos/, bem como
'

XLI.

XLII.

XLIH.

XLIV.
XLV.
XLVI.

XLVII,

)
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as contratações realizadas para

a execução do objeto pactuado. podendo ser suprida a publicação na
internet pela inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
que
possibilite acesso direto ao Portal de Convênios,
XLVlll. indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes
e manifestar
compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental,
estando claras as regras e diretrizes de utilização;
XLIX.
responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o
CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso. a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou
malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do
instrumento;
L.
apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser
adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;Ll, observar as condições para reprogramação do CR estabelecidas
na IN MPDG nº 021201 8;
Lll. tomar outras providências necessárias a boa
do
objeto do Contrato de Repasse,
execução
Llll.
cumprir o disposto no art. 217, inciso II, da Constituição Federal. que versa sobre o dever do Estado de
fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um. observada a destinação
de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e. em casos específicos,
para a do desporto de alto rendimento.
,

CLÁUSULA TERCEIRA

—

DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até
o limite do valor
dos Recursos de Repasse descrito noitemv das CONDIÇÓES GERAIS e de acordo com o cronograma de
desembolso constante do Plano de Trabalho.
—
O CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das
CONDICOES GERAIS de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho a conta de recursos alocados
em seu orçamento.

3.1

3.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato
de Repasse, Figurarão. no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de
recursos e elementos de despesa,

Recursos adicionais necessários a consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o
seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.
3.3

—

3.4 — Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este
Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.
CLÁUSULA QUARTA

—

DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

— O CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA,
por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa
concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o inicio da execução do objeto
deste Contrato de Repasse.

4

,

A autorização ocorrerá apos a finalização do processo de análise pos—contratual e o crédito de
recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa.

4.1

42

——

Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de
medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.
—
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Caso a contratação seja efetuada no período preeleitoral. o CONTRATADO e/ou UNIDADE
estar ciente de que a autorização de inicio de objeto e a liberação dos recursos
somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro. considerada.
inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno. em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea “a" da Lei
—-

EXECUTORA declara

nº 9. 504/97.

CLÁUSULA QUINTA

—

DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos
praticados e a sua plena execução. respondendo o CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA pelos
danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento. não cabendo a
responsabilização do CONTRATANTE por inconfonnidades ou irregularidades praticadas pelo
CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão
de responsabilidade atribuída ao CONTRATANTE.

5. A

5.1 No

acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

* a com provação da boa e regular aplicação dos recursos. na forma da legislação aplicável;
— a
compatibilidade entre a execução do objeto. o que foi estabelecido no plano de trabalho, os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
Ill — a regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas.
V — a conformidade financeira
I

Il

-—

5.2 O CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer
irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante
a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos. ficando estabelecido o prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos. podendo ser
prorrogado por igual período.
5.3 O CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for
o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência no
SICONV e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.
— A liberação dos recursos financeiros
obedecerá ao cronograma de desembolso de vacordo'com as
metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual.
respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais
vigentes.

5.4

5.4.1

-A

liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

- exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do desembolso a ser realizado pelo Gestor
do Programa ou pela mandatárla referente a primeira parcela. não poderá exceder a 20% (vinte por cento)
do valor global do instrumento;
1

ll

—

a liberação da primeira parcela ou parcela única ficara condicionada a (ao):

e) envio pela mandatária e homologação pelo Gestor do Programa da Síntese do Projeto Aprovado - SPA
quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços e engenharia enquadrados nos
incisos li e III do art. 3" da Portaria Interministerial MPDGIMFICGU nº 424/2016;
b)

conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo Gestor do Programa ou mandatária;

!
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c) adimplência no CAUC do Contratado que possui até 50.000 habitantes e
que estava inadimplente no
momento da assinatura do CR;
a liberação das demais parcelas está condicionada a execução de no minimo 70% (setenta
por cento)
das parcelas liberadas anteriormente.
lli -

Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado
que possua CR sem
execução financeira há mais de 180 (cento e oitenta) dias.

5.4.2

—

O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em
consonância com as
metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5,5

—

5.6

« Apos a
comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de
desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau deexecução estabelecido no referido processo

licitatório.

5.7»

O

5.8

A

instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e
oitenta) dias da iiberaçáo da primeira parcela ou sem comprovação da execução financeira por mais de 360
dias contados a partir do primeiro desbloqueio de recursos ou subsequentes.
—

autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vincuiada ocorrerá condicionada a:

a emissão da autorização para inicio do objeto;
apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desemboiso
aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE
-

I

- a

II

EXECUTORA;
— o atendimento

ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria lnterministeríal MPDG/MF/CGU nº
424/2016:
IV - a comprovação do aporte da contrapartida pactuada
para a etapa correspondente;
V a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
Vl — apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção,
nos termos do art. nº 73, inciso I,
alínea “a” da Lei 8666/93. para o desbloqueio da úttima parcela de recursos;
ill

—

5.8.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da obra deverá assinar e carregar no SICONV o relatório de fiscalização referente a cada

medição

5.8.2 - O CONTRATADO deverà verificar se os materiais apiicados e os serviços realizados
atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos petas especificações técnicas dos projetos de
engenharia aceitos
—

5.8.3 - A execução fisica sera atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
interministerial MPDGIMFICGU nº 424/2016.

Portaria

5.8.4 — A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada
por meio da
verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEXTA

- DA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6

— As
despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos
alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

'

”.
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emissão do empenho plurianual, quando for o caso. ocorrerá de acordo com determinação
especiâca do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante

6.1

—

A

Apostilamento.

6.2 — A eficácia deste Instrumento está condicionada a validade dos empenhos, que e determinada por
instrumento legal. findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica
automaticamente extinto.
6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o
quantitativo tisicoáinanceiro poderá ser reduzido ate a etapa do objeto contratado que apresente
funcionalidade.
CLÁUSULA SÉTIMA

—

DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria
Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424. de 30 de dezembro de 2016. vedada sua utilização em finalidade
diversa da pactuada neste Instrumento.
— A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a
natureza e a fonte de recursos. se for o caso.

7.1

72 — Antes da realização de cada pagamento. o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá no
SICONV, no minimo, as seguintes informações:
I

»

a destinação do recurso:

- o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor“ quando for o
IIi - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
II

IV -

V

—

caso;

a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
informações das notas fiscais ou documentos contábeis,

— Os pagamentos
devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo,
em que o credito podera ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO elou
UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

7.3

a) por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa:
b) no ressarcimento ao CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às
próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores
além da contrapartida pactuada.
7.3.1
Excepcionalmente. poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do presente
Contrato de Repasse. pagamento a pessoa fisica que não possua conta bancária. desde que permitida a
identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) por fornecedor ou prestador de serviços.
-—

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas
em período anterior ou posterior a vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de
despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item Vl das
CONDIÇÓES GERAIS.
7.5 — Os recursos transferidos, enquanto não utilizados. serão aplicados em caderneta de poupança se o
prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês. ou em fundo de aplicação tinanceira de
' :à

&)
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curto prazo ou operação de mercado aberto Iastreada em tituios de divida
pública federal, quando a sua
utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.
7.5.1 — A aplicação dos recursos. creditados na conta vinculada ao Contrato de
Repasse, em fundo de curto
prazo sera“ automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNSDADE EXECUTORA do respectivo
Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta. ficando o CONTRATADO
e/ou UNiDADE
EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de
poupança por intermédio do SlCONV, se o
prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.

752

—

Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem
ser

devolvidos a conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo
constar de
demonstrativo especifico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.
7.5.3 Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos
recursos, que comprometam a
execução do objeto contratual. fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.
—

7.6 — Eventuais saidos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia. rescisão
ou extinção do
Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras. deverão
ser restituidos a UNiÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento. na forma indicada
pela CONTRATANTE na época da restituição. sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas
Especial do responsável.
.

7.6.1
A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos
recursos
transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram apertados. devendo, nos
casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida. ser devolvido apenas ao ente
titular do valor remunerado.
—-

7.6.2 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6. o CONTRATANTE solicitará a
instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes a conta
única do Tesouro Nacional.

Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados
monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

7.7

»—

a) quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem
utilização de recursos;
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar. a respectiva prestação de contas parcial ou finatç
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste instrumento;
e) quando houver utilização dos vetores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o
estabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com
as disposições do contrato

celebrado.

-

7,7,1 Na hipótese prevista no item 77. alínea "a“, os recursos que permaneceram na conta vinculada,
sem
terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO—eletr UNIDADE EXECUTORA. serão devolvidos
acrescidos de resultado da aplicação nnanceira nos termos do item 7.5. no prazo de ate' 30 (trinta) dias do
vencimento da vigência do Contrato de Repasse.
Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "'b em
7.7,2
que a parte executada apresente funcionaiidade, a
devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos
do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, ocorrerá no
prazo de até 30 (trinta) dias do
vencimento da vigência contratual.
-—

7,7,3
Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “"b em que a parte executada não
apresente
funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atuatizados,
-—

1 1
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conforme 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 Custódia — SELIC, acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao da devolução de recursos. acrescido a esse montante de 1% (um por cento)
no mês de efetivação da devolução de recursos a conta única do Tesouro.
7.7.4
Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será veriâcada peia
CONTRATANTE.
—

7.7.5 Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos
devidamente atualizados, conforme 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 Custódia — SELIC.
acumulada mensalmente. até o último dia do mês anterior ao da “devolução de recursos. acrescido a esse
montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.
—

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7. alinea "c". os recursos devem ser devolvidos incluindo os
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia — SELIC.
Na hipótese prevista no item 7.7, alíneas “d“, sera instaurada Tomada de Contas Especial, alem da
devolução dos recursos liberados devidamente atualizados. conforme exigido para a quitação de débitos
para com a Fazenda Nacional. com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da
Liquidação e de Custódia
devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução
dos recursos à ContaÚnica do Tesouro Nacional.
7.7.7

—

——

Para fins de efetivação da devolução dos recursos a União, a parceia de atualização referente a
variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da
liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única
do Tesouro.
7.8

—

CLÁUSULA OITAVA

-—

DOS BENS REMANESCENTES A0 TÉRMINO DA VIGÉNCIA CONTRATUAL

Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à Gnalidade a que se
destinam.

8

——

CLÁUSULA NONA

—-

DAS PRERROGATIVAS

— O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa.
cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9

— Sempre
que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in loco com o
propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do
Contrato de Repasse. observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.1

92

da União, por intermédio do Gestor do Programa e do CONTRATANTE. promover a
Escalização fisico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse. bem como. conservar, em
qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso
de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.
—

É prerrogativa

9.3 - As informações relativas a celebração. execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de
contas, inclusive aquelas referentes a movimentação financeira dos instrumentos. serão públicas, exceto
nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito,
consoante o ordenamento juridico.
;
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DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILÍZAÇÃO

10 — Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabiIidade
analítica,
em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE,
tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de

Repasse e a especificação da despesa.

10.1 — As faturas. recibos, notas Hscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas serao
emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados
com o
nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no
próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo
prazo
fixado no Contrato de Repasse.

10.13

—

O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos
comprovantes de

despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11

—

Prestaçâo de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE
Vi das CONDIÇOES GERAIS.

A

no prazo descrito no item

Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE
estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos
recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.
11,1

—

11.2 — Caso o CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem
devolva os recursos nos termos do item anterior, ao term ino do prazo estabelecido. a CONTRATANTE
registrara a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão
de contabilidade analítica; para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e
adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária..

Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos
Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.
11.3

-—

11.3.1 w Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a CONTRATANTE,
e
inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas
para o resguardo do patrimônio público.
.

Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo
administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.
11.3.2

—

1133 — Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a iuntada de documentos e justificativas, a
serem entregues a CONTRATANTE, para analise e manifestação do Gestor do Programa,
CLÁUSULA DÉCiMA SEGUNDA

—

DO RECOLHÍMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIÁS

Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA nos
seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

12

—

,

a) reanálise do Plano de Trabalho;
b) emissão de VRPL inapta ou repetida;

.
*
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c) manutenção do contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem execução financeira;
o) reabertura de PCF ou TCE;

e) alteração de cronograma;
atualização de orçamento;
g) exclusão de meta;
h) ajustes no projeto;
i) reprogramação de remanescente de obra;
j) inclusão de meta;
k) alteração no escopo;
publicações no DOU;
f)

&)

m) fotocópias,
12.1

—

Os valores dos serviços acima constam em tabela disponivel no SICONV.

12.2 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária e apresentado à CONTRATANTE previamente
a realização do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA AUDITORIA
13
Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem
elidlr a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo Vl do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.
——

13.1 — É livre o acesso. a qualquer tempo. de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja
subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados
direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado; bem como aos locais de execução das obras, quando
em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo “evidenciados pelos Orgãos de Controle “ou Ministério Público vícios insana'veis que
impliquem nulidade da licitação realizada. o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas
necessárias a recomposição do erário no montante atualizado da parcela ja' aplicada, o que pode incluir a
reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial,
independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

-—

DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÓES PROMOCIONAIS

É

obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela
CONTRATANTE, durante o periodo de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de ate 15 (quinze)
dias. contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de
suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997.
14

—

14.1 — Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será
obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa. bem como o objeto
de aplicação dos recursos, observado o disposto no 5 tº do art 37 da Constituição Federal. sob pena de
suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

- DA

VIGÉNCIA'

15 — A vigência deste instrumento iniciar-se—a' na data de sua assinatura e encerrar—se-á no prazo descrito
no item Vl das CONDICOES GERAlS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação
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da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a
consecução do objeto no
prazo acordado.
A vigencia contratual poderá ser prorrogada no máximo 2
15,1
(duas) vezes, por período compativel com
o cronograma fisico-financeiro,
-—

CLÁUSULA DÉClMA SEXTA— DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
16 m O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das
partes e rescindido a qualquer tempo,
ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando—se-lhes,
igualmente. os beneficios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria
Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e demais normas pertinentes a materia.
16.1 — Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das Cláusulas
pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:

a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
a inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, a
exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8;
Ill - a falsidade ou incorreção de informação de documento
apresentado;
IV - a verincaçâo de qualquer circunstância
que enseja a instauração de Tomada de Contas Especial.
l

—

ll -

164.7 — A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores
restituídas a União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉClMA SÉTIMA

—

oo

PROVIMENTO JUDlC!AL LlMlNAR

existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice a
celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no
Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento. condicionada a decisão finat.
17

—

A

t?.t — Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência
da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNtDADE EXECUTORA implicará a
desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de
todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da tegislação em vigor,
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

—

DA ALTERAÇÃO

18

— A alteração deste Instrumento, no
caso da necessidade de ajustamento da sua programação de
execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será
feita por meio de Termo Aditivo e sera provocada pelo CONTRATADO e/ou UNlDADE EXECUTORA,
mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias
que
antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da

CONTRATANTE.

A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse. em decorrência
de atraso na iiberaçâo
recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida “de ofício" pela
CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado
ao
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,

18.1

—

dos

18,2

alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo
ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisao unilateral exclusiva do Gestor
do
Programar
—

A

Aditivo,

,

*

27.941 v012 micro
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18.3 — São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida que resulte em
valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
19

—

Ao CONTRATADO

l.

li.

- DAS VEDAÇÓES

é vedado:

reformular os projetos de engenharia das obras e serviços ja' aceitos pelo CONTRATANTE;
reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso do Artigo 3º da
Portaria. interministerial MPDGIMF/CGU nº 424/2016. exceto para os casos previstos na instrução
Normativa MPOG nº 02/2018;
realizar despesas a titulo de taxa de administração ou similar;
pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público. integrante de quadro de pessoal do órgão ou
entidade pública da Administração Direta ou indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais
específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
utilizar. ainda que em caráter emergencial. os recursos para finalidade diversa da estabelecida no
instrumento;
realizar despesa em data anterior a vigência do instrumento;
efetuar pagamento em data posterior a vigência do instrumento, salvo se o“ fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
realizar despesas com taxas bancarias. multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere as multas e aos juros
decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONTRATANTE. e desde que os prazos
para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.
transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres,
exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;
realizar despesas com publicidade. salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social.
da qual não constem nomes. símbolos ou imagens que caracterizes promoção pessoal e desde que
previstas no plano de trabalho:
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, assistencia técnica ou assemelhados;
aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como
I

Ill.
IV,

V.
VI.

Vil.
Vili.

lX.
X.

XI.
.

Xll.
Xlll.
'

le.
XV.

contrapartida;
adotar o regime de execução direta.
utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do Contrato de Repasse ou da
emissão Laudo de Análise de Engenharia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA _ DOS REGISTROS DE OCORRÉNCIAS

E

DAS COMUNICAÇÓES

Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão
ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20

—

As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama. fax ou correspondência eletrônica, com
comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item Vlll das CONDIÇÓES GERAIS.

20,1

—

v'
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DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÓES GERAIS;
para dirimir os
conflitos decorrentes deste Instrumento“ com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que

21

——

seja.

estarem assimvjpmsnggsme pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas
testemunha baixo, para quêsurta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as
.
,
- o
respectivas coptas. que terao
mes 0 valor do original.
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Secretaria de Esportes

TERMO DE CONVÉNIO
EXPEDIENTE Nº SESP-EXP-2019/00220
SDP DEMANDA Nº 2019.191.037—9
CONVENIO Nº ........... [2021 .
CONVENIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO
PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESPORTES, E O MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
OBJETIVANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS
DE
AQUISIÇÃO
PARA
EQUIPAMENTOS
DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO
DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE.

Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes,
neste ato representada pelo Secretário de Estado, AILDO RODRIGUES FERREIRA,
nos termos da autorização constante do Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012,
doravante designado ESTADO, e o Município de RIBEIRAO PRETO, neste ato
representado por seu Prefeito, ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR, RG. nº.
13.769.883-5, e inscrito no CPF sob o nº. 048.048.818—59, doravante designado
MUNICÍPIO, resolvem celebrar o presente convênio que 'se regerá pelas disposições da
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nªi6.544, de 20 de novembro de
1989, no que couber, e do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, mediante as
cláusulas e condições seguintes.
O

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

Constitui objeto do presente convênio a transferência de recursos
financeiros para aquisição de equipamentos destinados à implantação do Projeto
“Academias Ao Ar Livre", doravante denominado simplesmente ACADEMIA, de
acordo com o Plano de Trabalho do Processo SESP-CAP-2021l00871, que integra
como anexo o presente instrumento.
51º —A ACADEMIA será instalada em área que constitua bem público
de uso comum do povo, de no minimo 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados),
identificada e descrita no Plano de Trabalho, e contará com os seguintes equipamentos:
(um) Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa
indicativa;
2. 1 (um) Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa
indicativa;
1 (um) Leg Press Duplo e respectiva placa indicativa;
1 (um) Roda Dupla
e respectiva placa indicativa;
1 (um) Roda de Ombro Dupla e respéctiva placa indicativa;
1 (um) Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa;
1
(um) Simulador de Remo e respectiva placa indicativa;
1
(um) Estação Multiuso e respectiva placa indicativa;
1
(um) Barra Alta Giratória e respectiva placa indicativa;
.
iol 1 (um) Esqui Duplo e respectiva placa indicativa;
11 1 (um) Placa para Ar Livre com exemplos de execução de
1.

1

.

.

.
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Secret.—ms de Espºrtes

êzº - O secretário de Esportes, amparado em manifestação
do
fundamentada
setor técnico da Pasta, poderá autorizar modificações incidentes
sobre o Plano de Trabalho que trata do "caput" desta cláusula para sua melhor
adequação técnica, vedada a alteração do objeto do ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA

Da Execução

São executores do presente convênio:
a Secretaria de Esportes, cuja fiscalização será exercida pelo(a)
do
convênio, o(a) servidor(a) Senhor(a):
gestor(a) técnico(a)
I

—

pelo ESTADO,

VALTIELI BATISTA DE OLIVEIRA, CPF, nº.

283.676,958-01

pelo MUNICÍPIO, o(a) gestor(a)z.
RODRIGO CARIDE GONÇALVES, C,P.F. nº. 258.720.988-98

II

——

CLÁUSULA TERCEIRA

Das Obrigações dos Participes
,
Para a execução do presente convênio, 0 ESTADO e o MUNICIPIO
terão as seguintes obrigações:
|

—

0 ESTADO:

a) repassar recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com as
Cláusulas Quarta e Quinta do presente convênio;
b) supervisionar e Escalizar a execução do objeto do presente
convênio, de responsabilidade técnica do MUNICIPIO;
c) atestar a execução final do objeto ajustado;
d) analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos Gnanceiros

repassados ao MUNICÍPIO;
n

- 0 MUNICÍPIO:

sob sua exclusiva
direta
indiretamente,
ou
a) executar,
responsabilidade, o objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento, em
conformidade ao Plano de Trabalho e em observância à legislação pertinente, bem
como dos melhores padrões de qualidade e economia aplicáveis à espécie;
b) indicar, por escrito, o responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto;
recebidos do ESTADO
financeiros
c) aplicar os
recursos
exclusivamente para os fins aludidos no presente convênio;
d) complementar, com recursos financeiros próprios, aqueles
repassados pelo ESTADO, cobrindo o custo total da implantação da ACADEMIA;
e) implantar a ACADEMIA de acordo com o Plano de Trabalho
apresentado pelo MUNICÍPIO, obedecendo as especificações, tipos e quantidades de
equipamentos dele constantes;
f) disponibilizar pessoal especializado para acompanhar e fiscalizar a
montagem dos equipamentos destinados à implantação da ACADEMIA;
g) responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos e do local
onde será instalada a ACADEMIA;
h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários.
fiscais, comerciais, securitários e quaisquer outros decorrentes da execução do objeto
do ajuste, bem como por eventuais danos ou prejuizos causados a terceiros, isentando
0 ESTADO de qualquer responsabilidade;
i)
implantar as placas indicativas de cada equipamento que integram
a ACADEMIA;

]) colocar e manter a placa de identificação da ACADEMIA, de
acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO;
4
(
:“
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k) colocar à disposição do ESTADO a documentação referente à
aplicação dos recursos financeiros, permitindo ampla fiscalização do desenvolvimento
do objeto do ajuste;
,

l)
prestar contas dos recursos financeiros recebidos, conforme
Manual de orientação cedido pelo ESTADO, sem prejuízo do atendimento das
instruções especincas do Tribunal de Contas do Estado.

5 tº — A prestação de contasa que se refere a alínea “I" do inciso ll
desta cláusula será encaminhada pelo MUNlClPIO ao ESTADO, no prazo máximo de
30 (trinta) dias contados do encerramento da implantação da ACADEMIA, conforme
atestado fornecido pelo ESTADO, e será encanada aos autos do processo
correspondente para exame por parte de sua área técnica responsável.
5 2ª — Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros
recebidos do ESTADO, fica 0 MUNICÍPIO obrigado a restituir, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias contados desde a Notificação da SEESP, sob pena de imediata
instauração da tomada de contas especiat do responsável, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde
a data do repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar a guia
respectiva à Secretaria de Esportes
CLÁUSULA QUARTA

Do Valor e da ºrigem dos Recursos Financeiros
O valor do presente convênio é de R$ 413.906,01 (quatrocentos e
treze mil, novecentos e seis reais e um centavo), sendo R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais) de responsabilidade do ESTADO e R$ 173.906,01 (cento e setenta
e três mil, novecentos e seis reais e um centavo). correspondente à contrapartida do

MUNICÍPIO

Parágrafo único — Os recursos de responsabilidade do
serem transferidos ao MUNICÍPIO são originários do Tesouro do Estado e
crédito orçamentário UGE 41.01.01 — Subsecretaria de Articulação com
classificação funcional programática 27.812.4111.4072.0000, categoria
44.40.52.

ESTADO a
onerarão o

Municípios,
econômica

CLÁUSULA QUINTA

Da Liberação dos Recursos Financeiros e de sua aplicação
Os recursos de responsabilidade do ESTADO serão repassados ao
MUNICÍPIO em parcela única, de acordo com o Plano de Trabalho, no prazo de até 30
(trinta) dias a contar da data de assinatura do presente instrumento, observando no que
couber, o disposto no artigo 116 da Lei federal nº 8666, de 21 dejunho de 1993.
5 1ª

—

Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICIPIO em

função deste ajuste serão depositados em conta vinculada ao convênio, no Banco do
Brasil S.A., devendo ser aplicados exclusivamente na execução do objeto íeste
convênio.

).
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deverá observar:

correspondente ao intervalo entre a liberação da(s)
parcela(s) e a sua efetiva utilização, os recursos deverão ser aplicados, por intermédio
do Banco do Brasil S.A., em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior
a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos recursos
verificar-se em prazos inferiores a um mês;
1.

no período

auferidas serão
receitas
financeiras
obrigatoriamente
exclusivamente
convênio
na execução do objeto
e aplicadas
computadas a crédito do
deste convênio;
2.

as

3. quando da prestação de contas de que trata a Cláusula Sexta,
deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário
(histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das
disponibilidades Enanceiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil SA.;

descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará o
reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da
remuneração da caderneta de poupança no periodo, computada desde a data do
repasse e até a data do efetivo depósito;
,

MUNICIPIO

a

4. o

as notas Escais/taturas ou comprovantes de despesas efetuadas
serão emitidas em nome do MUNICIPlO, devendo mencionar “nº de Convênio, nº de
Processo SEESP e Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012".
5.

CLÁUSULA SEXTA
Da Prestação de Contas
A prestação de contas a cargo do MUNlCÍPlO será encaminhada ao
de 30 (trinta) dias contados do término da implantação da ACADEMIA,
e será juntada aos autos do processo correspondente com vista ao exame por parte do
Grupo Tomada de Contas, sem prejuízo da prestação de contas devida ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

ESTADO dentro

5 1ª

—

2ª

——

A

prestação de contas conterá o relatório de implementação do

projeto, acompanhado de fotografias do local, bem como os documentos indicados no
Manual de Prestação de Contas disponibilizado pelo sítio eletrônico da Secretaria de
Esportes:
5

O descumprimento do disposto no 5 1ª obrigará 0 MUNICÍPIO

a

reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da renumeração da
caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data da
efetiva devolução.
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irregularidades
prazo máximo
comunicação,
indevidamente,

5 3ª — O ESTADO informará ao MUNICÍPIO sobre eventuais
encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no
de 30 (trinta) dias contados desde a data de recebimento dessa
aplicando-se, no caso de recolhimento de valores utilizados
o disposto no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA

Do Prazo De Vigência
O prazo de vigência do

presente convênio é de 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias, contados da data de assinatura deste instrumento,

tº

-

Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes. o_
presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo
aditivo e prévia autorização do Secretário de Esportes, observado o limite máximo de 5:
(cinco) anos de vigência.
5

ª

-

A mora na liberação dos recursos, quando devidamente
2ª
comprovada nos autos. ensejará a prorrogação deste convênio pelo mesmo número de,
dias de atraso, independentemente de termo aditivo, desde que autorizada pelo Titular
da Pasta.

CLÁUSULA OITAVA
Da Denúncia e Da Rescisão

Este convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer
mediante
tempo,
notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e será
rescindido por infração legal ou descumprimento de quaisquer de suas cláusulas,
promovendo-se, em qualquer hipótese, o competente acerto de contas.

CLÁUSULA NONA

Ação Promocional
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente,
convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São,
Paulo, por sua Secretaria de Esportes, obedecidos os padrões estipulados por esta
última. ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem;
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do 5 1º, do artigo
37, da Constituição Federal.

,;

, 9 CEP 01010-904 - São Paulo - sp
Site httpszllwwwesgortessggov.br!
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CLÁUSULA DÉCIMA

Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo
para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas ou relativas à execução do
presente ajuste, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente termo em
2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o

subscrevem.

São Paulo, 29 de novembro de 2021.

AILDO RODRIGUES FERREIRA

Secretário de Estado

6"
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Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010—904 — São Paulo
Site mtºs:Ilwww.esºortes.sº.gov,brl
PABX> (011) 3241-5822

—

SP

fls. 47/117

Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
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PLANO DE TRABALHO
ACADEMIA AO AR LIVRE
PREFEITURA
Plano de Trabalho conforme Cláusula Primeira do ANEXO do Decreto nº
58.065 de 22/05/2012.
em atendimento ao Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, à Lei nº
6.444 de 20/11/1989,
nos moldes do disposto no Decreto nº 59.215 de 21/05/2013 e no Decreto nº 52.479

de 14”

212007.

Nome
refeitura Municipalde Ribeirão Preto

)

a) CNPJ: 56. 024

e)

CEI-=

senououse

nª?) 140«

da

4) Endereço: Praça Barão

7)DDI3:

&)

Teleiíne

"

Rio Braíico

É

—'

ssa—224192

'

7

'

16

W 9) E—rixaíi

5) Nº S/Nº

institucional:

poordenadorigâgroom)gs_.gmgg.com.ºr

-

econvenios©ribairaopreto s gov.br
J

10) Nome. Antonio Duane Nogueira Junior
13) Período do Mandato
;01 / 01 /2021 à 31 l 12 [2024

14) É mail
I

19)

I

23) DDD
16

É

&

Comerciaii

24) Teletone

)36049936

Í17) RG: 28. 386. 008- X

20) Nº
627

25) Teieione Celular:
99158 3540

27) Nome: Worm Toneno Filho

)

30)

iSP

Nº CRC
299814/0—2

;

x,__._,, ,,,n

,,,“.

É:“)
)

)

*

21) CEP: 14085- 340

)

,,

«

,

,,

,_._,,

,,,-.._

Fi

16 9811943046

»

.,I,,

,,

,

..,

!

18)

CPF 258. 720. 988-98

,

22) Município: Ribeirão Preto

26) E-maii institucional:

.41.810.103—6

ªaa) Telefone celular

3977-5723

gov. br

onvenios©ribeíraopreio.sp,gov.br

Ví

32) I'eiefone Comercial

DDD

16

Email pessoal
duanenogueira©ribeiraopreto.

I,

“V.—.,

)28)

)

)

sp go

br

Endereço Comercial: Rua Camilo de Mattos

,

F

V.

*ª. “_

”__“?

)

15)

institucional
!duanenogueiva©ribeiraopreio

ª

,,

)34) E- mail

c::nizihiiídndc (Menu.!(ffibcimuplcm ep gnv hr

,.;
)

,

)29) CPF: 323,035,4ee-oo

i inslhucional ,,,.,

sp
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W

as) lDENTIFlCAÇÃQ
35.21)
1

2

-

oo

LOCAL

Endereço:

Pça. Aurélio Luciiio Pezzulto
Pça. Joaquim Nogueira
Praça 5 de Junho

—

- Rua

- Rua

Prof“ Garibaido Biasoli

Urandy vieira de Souza Leite

'4

- Praça de Eventos Soldado PM Adilson

6

«

Praça Prefeito

Dr. Antonio

Recreio Anhanguera

Dr.

Sobrinho

Duane Nogueira

—

- Rua da

IJd, Juliana
Praça

Rua Arthur Ramos

.

Praca Cesário Josino da Costa

;

18

9

—

—

36)

Praça Luiza Antônio Nascimento
Praça,

nglio

Rua José Ignachitti

;S/ N'

i

i

- Rua Mathias Gonçalves
LOCAL DE

mami-Aew

DÁ

teimam

Jd CentenáridNiia
Virginia
Dom Bernardo José
Jd Zara
Adao do Carmo Leonel

—

Rua Tenente Joao Batista Pires

—

Ipiranga

Recreio Anhanguera

—

área de

cadastro nª 501.773
5

de Junho

— Rua Dr. Urandy vieira de Souza Leite — Jardim
Juliana — àrea de domínio
160 de 2018 - Situada na Zona Leste da Cidade. disoões de vasta área verde
por calçamento, posicionada próximo a outros equipamentos esportivos,
localizada no Quadrilátero das ruas Urandy Vieira de Souza Leite, Matilde Pinho Sanl'anna, Ruy
Pessoa de Lima e Arthur Fernandes de Oliveira, na via principal do bairro, tornando-a apta a
receber os equipamentos de academias ao ar livre. Cadastro n“ 502.365

- decreto
e com circulação
público

Praca de eventos Soldado
academias

PM Adilson

5.255,34

Sobrinho

- decreto 337 de 1996
ao ar livre, cadastro nª 502.802

dominio público

-

— Rua da Praça — Jd. João Rossi — área de
6.633,70
ampla área verde sendo propicia a instalação de

Praça Prefeito Dr. Antonio Duarte Nogueira - Rua Arthur Ramos — Jd CentenarioNila Virginia
área de dominio público - decreto 248 de 2007 — área arborizada e com passeios. localizada 7.505
na Zona Sul do município, no quadrilátero das ruas Arthur Ramos. Conde de lraia'. Alberto de

-—

Oliveira e Rranco da Rocha. apto a receber os equipamentos de academias ao ar livre. cadastro
nª 501.390

Praça Cezario Josino da Costa Rua Eunice Ramos Faleiros Dom Bernardo José Mieili — 1.488,52
área de domínio público, circundada por residências. dispõe de dispositivos de acessibilidade,
relevante área verde, ao lado do centro comunitário e quadra poliesportiva. apta a receber os
—

—

equipamentos de academias ao ar livre, cadastro nº501.477

Praça Luiza António Nascimento — Hua José lgnachitii — Jd Zara — área de domínio público
decreto 313 de 2016 — área verde localizada na Zona Leste. quadrilátero das ruas José 6.375
Ignachitti, Clair Camargo, Francisca Martins eAntônio Carrara Orlandini. estando apta a receber
—

os equipamentos de academias ao ar livre, cadastro nº 501.185

Praça Virgilio Panzeri

— Rua Mario Andreazza — Adão
do Carmo Leonel — area de domínio
público, paralela aAv. Patriarca de grande fluxo, de frente & equipamento esportivo do município

(campo de futebol), possui vasta área verde. e círcuiação por calçamento. também,
acessibilidade, e grande densidade populacional. ponamo. apta a receber os equipamentos de
academias ao ar livre, cadastro n" 501315

6.485,18

Praça Abrão Assed — Hua Mathias Gonçalves ipiranga - decreto 053 de 1979 — local de fácil 8.268,45
acesso. situada na Zona Norte, no quadrilátero das ruas Mathias Goncalves. Tocantins, Carolina
Maria de Jesus e Gal Cámara. vasta área gramada e com calçamento, cadastro nº 501.986
—

14030-310
14057—240

,

14092-300

3

1

14031590
14060-560

36h) Metragem (metros quadrados)

público. local dispõe de ampla área verde e iluminação, concentrada densidade 7.500
populacional no entorno, área apta a receber os equipamentos de academias ao ar livre,

Praça

14079—476

ÁR LIVRE

Praça Auréiio Lucillo Pezzuno - Rua Prof.: Garibaldi Biasoli —Jd. São José — Região Central 7.751,31
do Bairro localizado na Zona Leste do Municipio, àrea de domínio público. dispondo de uma
grande área verde arborizada, e circundada de residências, apta a receber os equipamentos de
Academias ao Ar Livre. cadastro nª 505.169
domínio

i

4094 -09()

Mielii

Tlpo de Logradouro e Descrição Fisica do Local (caracteristicas)

Praça Joaquim Nogueira

]

1

i

Panzeri

Descarcâõoo

363)

—

.

Praça Abrão Assad

14097-100

i

;

»

i

João Rossi

_Jd.

i

7

1

i

$$

-

14098-020

,

Rua Tem, João Batista Pires Correa

—

5

Jd. São José

]
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DECLARAÇAO

ÉEu,

Antonio Duane Nogueira Junior, Prefeito
Municipal, declaro para fins de instrução do convênio emã
festudo e em atendimento ao Decreto 58065 de 22 de maio de
2012, artigo 1 º, Parágrafo único, que a areal
em que será instalada os equipamentos do Projeto Academia
Ar Livre constitui bem público de uso
ao
comuml
!do povo. nos termos do Artigo 99, Inciso I,
do Código Civil, devidamente identificada e descrita nos itens
35
ãe 36. respectivamente bem como ciência da metragem mínima de 150 metros
quadrados exigida.
*

_;

Ampliar a oferta de atividades físicas disponíveis;
Promover a melhora do bem estar físico. mental e emocional de
seus frequentadores.
Promover uma melhora da qualidade de vida e de saúde
para as pessoas;
incentivar a integração social entre os usuários:
Conscientizar o cidadão sobre a importância do uso e
preservação dos espaços públicos;
Promover um maior contato com a natureza.

%

ega—

&

DESCRITIVODAS F

39.a

FASE

SSJ:

FASE 2

1

—

sas
120 dias
(após a assinatura do convênio)

Realização do Processo Licitatório

— Comunicação à SEESP da
Homologação de empresa
vencedora do certame licitatório;

30 dias
(após a FASE

1)

39.c

FASE 3 — Aquisição dos equipamentos para a implantação da
Academia ao Ar Livre

'60 días
(apos a FASE 2)

39d

FASE 4

155 dias
(após a FASE 3)

39.e

FASE 5 — Comunicação e SEESP da implantação da Academia
Livre. respectiva data de inauguração e Prestação de Contas

—

Implantação da Academia ao Ar Livre

ao Ar

_30 dias
(apos a FASE 4)
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42) Empresa

ªªnímªzzsª
1

Nome Ziober
40)

End. Rua Aluizio Nunes

41)

Qtd.

Cosla, nº 522
Cidade: Maringa/PR
Cep: 87070-774
CNPJ N ,,
08.374.053/0001-84

EQUIPAMENTOS

43)

(09)

41.a Simulador de Caminhada Duplo e
R$ 32'726'16
respectiva placa indicativa

(09)

41 .b

(09)

41 .c Leg

(09)

41.6 Roda Dupla e
respectiva placa indicativa

R$

(09)

41.9 Roda de Ombro Dupla e
respectiva placa indicativa

R$ 16'752'33

(09)

41]

A

l

Valor em R$

Simulador de Cavalgada Duplo e
respectiva placa indicativa

R$ 34'218'00

Press Duplo e
respectiva placa indicativa

R$ 22'915'80

Twist Lateral Duplo e

respectiva placa indicativa

(09)

41.9 Simulador de Remo e
respecliva placa indicativa

(09)

41h Estação

Multiuso

e

respectiva placa indicativa

(09)

41.i Barra Alta Giratória e

respectiva placa indicativa

(09)
(09)

41 .]

Esqui Duplo e
respectiva placa indicativa

1253236

R$

1998720

R$

1923855

R$

6256935

R$

1795738

R$

4279050

41.k Placa Indicativa para a Academia
Livre (com exemplos de execução R$ 1707750
de exercíc'os)

ao Ar

2

42) Empresa 3
Nome Tryanon,

Eº
(
523332121“
.

End. Rua Ametista.
nº 69
Cidade:
.
27
%ªºªámIndaialuba/SP
ººª".º º
CNPJ Nº
Salto/Sao Paulo 02.932,891/0001—40
CEP' 13 324.487
CNPJ:
15.059,145/0001-35

.

ÉããªerãêgºHLªCâ-ªe
'

das“?

*

43)

“ª'ªª'

Valor em R$

43)

Valor em R$

3865500

R$ 46.399,50

R$ 44.136,00

R$ 51.917,94

R$ 28.181,00

R$

R$ 18.621,00

R$ 18.807,48

R$ 20.511,00

R$ 24.325,92

R$ 28.071,00

R$ 23.549,22

R$ 27.126,00

R$ 32.051,61

R$ 101 .511 ,00

R$ 71 .444.07

R$ 20.511,00

R$ 24.325,92

R$ 52.641,00

R$ 59.193,99

R$ 11.560,50

R$ 30.423,33

R$

3094794

x.?

2
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41

(09)

.a Simulador de Caminhada Duplo e
respectiva placa indicativa
R$ 39.260,22

41h Simulador de Cavalgada

Duplo e

47.

Implantação da Academia ao Ar Livre (Fixação)

R$ 5.083,56 x 9 coniuntos

: HS 4575204

47.b Placa de identificação da Academia ao Ar Livre
Placa Geral em lona 2 1
= R$ 928,02

(09)

respectiva placa indicativa
R$ 43.423,98

(09)

41.c Leg Press Duplo e
respectiva placa indicativa
R$ 26.681,58

(09)

411! Roda Dupla e
respectiva placa indicativa
R$ 16.653,78

47. d Demais equipamentos (Opcional)

(09)

41.e Roda de Ombro Dupla e
respectiva placa indicativa
R$ 20.529,75

47. e Demais Benfeitorias (Opcional)

(09)

413 Twist Lateral Duplo e
respectiva placa indicativa
R$ 23.859,14

47, ( Valor excedente dos equipamentos da academia
ao ar livre

(09)

41.9 Simulador de Remo e
respect'wa placa indicativa
R$ 26.1 38.82

(09)

41.h Estação Multiuso e
respectiva placa indicativa
R$ 78.508,14

45.í

41 .i

(09)

(09)

(09)

Barra Alta Giratória e
respectiva placa indicativa
R$

2033130

41.iEsquíDuplo e
respectiva placa Indicativa
R$ 51.541,83
41.k Placa indicativa para Academia ao
Ar Livre (com exemplos de execução de
exercícios)
R$ 19.687,11

><

47.c

Eventual
valor
excedente
do “campo
equipamentos

para

aquisição

de

45"
R$
12722535
(valor prolatada pelo preço médio, possível redução na licitação)
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50)

DECLARAÇÃO
Eu, Antonio Duarte Nogueira Junior, Prefeito Municipal. declaro estar ciente de que o Recurso Estadual (Repasse).
deve ser utilizado exclusivamente para a aquisição dos equipamentos descritos no 11º item, campo 45
(equipamentos), e que serão suportados pela municipalidade o descrito no nº item, campo 47 (contrapartida) do
presente Plano de Trabalho. Declaro ainda, que eventuais Recursos Estaduais não utilizados para a devida aquisição
dos equipamentos do Projeto Academia ao Ar Livre serão ressarcidos ao Erário através de Guia GARE, conforme
orientações da Secretaria de Esportes de Estado de São Paulo.

t,

51) 1ª - ESTADO

É

(Recursos da SEESP

—

parcela única)

R$ 240.000,00

E

52) 2ª - CONTRAPARTIDA

(Recursos da Prefeitura Municipal)

53) TOTAL (ESTADO + CONTRAPARTIDA

R$ 173.906,01

MUNICiPAL)

R$ 413.905,01

www—W:)

DECLARAÇÃO
Declaramos que as ações que darão início à implantação dos equipamentos do Proieto Academia ao Ar Livre?
ocorrerão em até 30 (trinta) dias apos o repasse convonial e o término ocorrerá em até 365 (trezentos e sessenta e;
cinco) dias a partir da data de celebração do convênio.

55)

DECLARAÇÃO
Declaramos que o municipio assegurou os recursos orçamentários a título de contrapartida no valor de Fls 173.906,01
(cento e setenta e três mil, novecentos e seis reais e um centavo), necessários a complementação do objeto do
convênio a ser firmado com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, através da reserva de recursos
orçamentários, identificando o número e a descrição do elemento econômico onerado (nome: despesa de capital e nº
2449051 e 449052) estando de acordo com o disposto no Artigo 116, Parágrafo l, Inciso V" da Lei Federal nº 8.666. de
21/06/93. atualizada pela Lei Federal nº 8883/94 de 08/06/94.

i

?m

:

ª

E

56)

,

DECLARAÇAO
:Declaramos que não recebemos recursos. por convênio ou quaisquer outros meios, da esfera Esta
para a implantação dos equipamentos do Projeto Academia ao Ar Livre, objeto deste convênio.
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DECLARAÇÃO

*

Declaramos a abertura de conta corrente vinculada à execução do objeto do convenio no Banco do Brasil S.A:
Endereço: Rua Duque de Caxias nº 725 — Centro — CEP 14015—020
Município: Ribeirão Preto/SP
Telefone: (16) 3323—7660

:Agência nº: 0028—0 Ribeirão Preto (SP)
fConta corrente nº: 94.76LX
«

:

OBS

«

;

58)

- No

período correspondente ao intervalo entre a liberação do repasse conveníai e sua eielíva ulilização, os recursos deverão
ser apiicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A., em caderneta de poupança se o seu uso for igual ou superior a um
mês, ou em (undo de aplicação financeiro de curto prazo ou operação de mercado aberto. Iaslreada em títulos da divida
pública. quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos inferiores a um mês. em coníormidade a Cláusula Quinta,
Parágrafo 2“, da minuta padrão do Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012;

RibeirãoPreio/SP
(Local)

ª

,

26/02/2021
(Data)

ª" WL;
ANTONIO DU

E NOGUEIRAJUNIOR

Cargo: Prefeito(a) Municipal

RODRIGO ÓÁHIDE GONCALV

Cargo: Gestor o Convênio

%,ia

VITÓRIO TDNETTO FILHO

Cargo: Contador

%ULO
sÃo
GOVERNO DO ESTADO
|
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TERMO DE CONVENIO
EXPEDIENTE Nº SESP-EXP-2020100116
SDP DEMANDA Nº 2019.195.005-2
CONVENIO Nº ........... [2021 .
CONVENIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO
PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESPORTES, E O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
OBJETIVANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA
DE
FINANCEIROS
AQUISIÇÃO
DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO
EQUIPAMENTOS
DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE,
O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes,
neste ato representada pelo Secretário de Estado, AILDO RODRIGUES FERREIRA,
nos termos da autorização constante do Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012,
doravante designado ESTADO, e o Município de RIBEIRAO PRETO, neste ato
representado por seu Prefeito, ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR, R.G. nº.
131693836, e inscrito no CPF sob o nº. 048.048.818-59, doravante designado
MUNICIPIO, resolvem celebrar o presente convênio que se regerá pelas disposições da
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 6.544, de 20 de novembro de
1989, no que couber, e do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, mediante as
cláusulas e condições seguintes;
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

Constitui objeto do presente convênio a transferência de recursos
financeiros para aquisição de equipamentos destinados à implantação do Projeto
"Academias Ao Ar Livre: 1- Bº Vila Virgínia, 2— Bº Jd. Centenário 3-Bº Jd.
Piratininga, 4- Bº Jd Guanabara'"' doravante denominado simplesmente ACADEMIA,
de acordo com o Plano de Trabalho do Processo SESP-CAP-2021l00872, que integra
como anexo o presente instrumento.
êtª — A ACADEMIA será instalada em área que constitua bem público
de uso comum do povo, de no mínimo 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados),
identificada e descrita no Plano de Trabalho, e contará com os seguintes equipamentos:
(um) Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa
indicativa;
1
(um) Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa

1.

1

2.

indicativa;

(um) Leg Press Duplo e respectiva placa indicativa;
(um) Roda Dupla e respectiva placa indicativa;
1
(um) Roda de Ombro Dupla e respectiva placa indicativa;
1
(um) Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa;
1 (um) Simulador de Remo e respectiva placa indicativa;
1 (um) Estação Multiuso e respectiva placa indicativa;
SL 1 (um) Barra Alta Giratória e respectiva placa indicativ
'
10. 1 (um) Esqui Duplo e respectiva placa indicativa;
73
ú'çao de
11. 1 (um) Placa para Ar Livre com exemplos de e
3.
4.
5.
6.
7,
8.

1

1

,

.»-

exercícios.
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gzº - O secretário de Esportes, amparado em manifestação
fundamentada do setor técnico da Pasta, poderá autorizar modificações incidentes
sobre o Plano de Trabalho que trata do “caput" desta cláusula para sua melhor
adequação técnica, vedada a alteração do objeto do ajuste.
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução

São executores do presente convênio:
pelo ESTADO, a Secretaria de Esportes, cuja fiscalização será exercida pelo(a)
gestor(a) técnico(a) do convênio, o(a) servidor(a) Senhor(a)::
VALTIELI BATISTA DE OLIVEIRA, CPF. nº. 283.676.958-01
I

—

— pelo MUNICÍPIO, o(a) gestor(a):.
RODRIGO CARIDE GONÇALVES, C.P.F. nº. 258.720.988-98

u

CLÁUSULA TERCEIRA

Das ºbrigações dos Participes
Para a execução do presente convênio, o ESTADO e o MUNICÍPIO
terão as seguintes obrigações:
I

— O

ESTADO:

a) repassar recursos financeiros ao MUNlClPIO, de acordo com as
Cláusulas Quarta e Quinta do presente convênio;
b) supervisionar e fiscalizar a execução do objeto do presente
convênio, de responsabilidade técnica do MUNICÍPIO;
c) atestar a execução final do objeto ajustado;
d) analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos financeiros
MUNICÍPIO;
repassados ao
||

- o MUNICÍPIO:
direta

sob sua exclusiva
indiretamente,
ou
a) executar,
deste
Primeira
Cláusula
instrumento, em
responsabilidade, o objeto descrito na
à
legislação pertinente, bem
conformidade ao Plano de Trabalho e em observância
como dos melhores padrões de qualidade e economia aplicáveis a espécie;
b) indicar, por escrito, o responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto;
ESTADO
financeiros recebidos do
recursos
c) aplicar os
exclusivamente para os ãns aludidos no presente convênio;
d) complementar, com recursos financeiros próprios, aqueles
repassados pelo ESTADO, cobrindo o custo total da implantação da ACADEMIA;
e) implantar a ACADEMIA de acordo com o Plano de Trabalho
apresentado pelo MUNICÍPIO, obedecendo as especificações, tipos e quantidades de
equipamentos dele constantes;
f) disponibilizar pessoal especializado para acompanhar e fiscalizar a
montagem dos equipamentos destinados à implantação da ACADEMIA;
g) responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos e do local
onde será instalada a ACADEMIA;
h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, securitários e quaisquer outros decorrentes da execução do objeto
do ajuste, bem como por eventuais danos ou prejuizos causados a terceiros, isentando
0 ESTADO de qualquer responsabilidade;
i)
implantar as placas indicativas de cada equipamento que integram
a ACADEMIA;
]) colocar e manter a placa de identificação da ACADEMIAOde
acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO;
_
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k) colocar à disposição do ESTADO a documentação referente à
aplicação dos recursos financeiros, permitindo ampla fiscalização do desenvolvimento
do objeto do ajuste;
l)
prestar contas dos recursos financeiros recebidos, conforme
Manual de orientação cedido pelo ESTADO, sem prejuízo do atendimento das
instruções especincas do Tribunal de Contas do Estado.

5 1ª — A prestação de contas'a que se refere a alínea "I" do inciso II
desta cláusula será encaminhada pelo MUNICIPIO ao ESTADO, no prazo máximo de
30 (trinta) dias contados do encerramento da implantação da ACADEMIA, conforme
atestado fornecido pelo ESTADO, e será encartada aos autos do processo
correspondente para exame por parte de sua área técnica responsável.
,

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
5 2ª
presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros
recebidos do ESTADO, fica 0 MUNICÍPIO obrigado a restituir, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias contados desde a Notificação da SEESP, sob pena de imediata
instauração da tomada de contas especial do responsável, os saldos Enanceiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
fnanceiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde
a data do repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar a guia
respectiva à Secretaria de Esportes.
-—

CLÁUSULA QUARTA

Do Valor e da ºrigem dos Recursos Financeiros
O valor do presente convênio
quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais
100.000,00 (cem mil reais) de responsabilidade
quatro mil, quatrocentos e setenta e três
correspondente a' contrapartida do MUNICÍPIO

é de R$ 184.473,79 (cento e oitenta e
e setenta e nove centavos), sendo R$
do ESTADO e R$ 84.473,79 (oitenta e
reais e setenta e nove centavos),

Parágrafo único — Os recursos de responsabilidade do
transferidos
ao MUNICÍPlO são originários do Tesouro do Estado e
serem
crédito orçamentário UGE 41.01.01 — Subsecretaria de Articulação com
classiãcação funcional programática 27.812.4111.4072.0000, categoria
44.40.52.

ESTADO a
onerarão o

Municípios,
econômica

CLÁUSULA QUINTA

Da Liberação dos Recursos Financeiros e de sua aplicação
Os recursos de responsabilidade do ESTADO serão repassados ao
MUNICÍPIO em parcela única, de acordo com o Plano de Trabalho, no prazo de até 30

(trinta) dias a contar da data de assinatura do presente instrumento, observando no que
couber, o disposto no artigo 116 da Lei federal nº 8 666 de 21 de junho de 1993.
,;

ê 1º— Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICÍPIO em
do
função deste ajuste serão depositados em conta vinculada ao convênio, no Ban
Brasil S.A., devendo ser aplicados exclusivamente na execução do objeto ste*
convênio.

,
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O MUNICÍPIO deverá observar:

no período correspondente ao intervalo entre a liberação da(s)
efetiva
utilização, os recursos deverão ser aplicados, por intermédio
parcela(s) e a sua
Brasil
do
do Banco
SA., em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior
a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto, Iastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos recursos
verificar-se em prazos inferiores a um mês;
1.

auferidas serão
2. as
financeiras
receitas
obrigatoriamente
do objeto
exclusivamente
convênio
crédito
do
na
execução
e
aplicadas
computadas a
deste convênio;
quando da prestação de contas de que trata a Cláusula Sexta,
deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário
(histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das
disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil S.A.;
3.

descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará 0
a reposição ou restituição do “numerário recebido, acrescido da
remuneração da caderneta de poupança no periodo, computada desde a data do
repasse e até a data do efetivo depósito;
4.

MUNICÍPIO

o

5. as notas Escais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas
serão emitidas em nome do MUNICÍPIO, devendo mencionar “nº de Convênio, nº de
Processo SEESP e Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012".
CLÁUSULA SEXTA
Da Prestação de Contas
A

prestação de contas a cargojdo MUNICíPlO será encaminhada ao

ESTADO dentro de 30 (trinta) dias contados do término da implantação da ACADEMIA,

e será juntada aos autos do processo correspondente com vista ao exame por parte do
Grupo Tomada de Contas, sem prejuízo da prestação de contas devida ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

ª lº

prestação de contas conterá o relatório de implementação do
projeto, acompanhado de fotografias do local, bem como os documentos indicados no
Manual de Prestação de Contas disponibilizado pelo sitio eletrônico da Secretaria de
—

A

Esportes:
& tº obrigará 0 MUNICÍPIO à
acrescido
numerário
do
da renumeração da
recebido,
reposição ou restituição
caderneta de poupança no periodo, computada desde a data do repasse até a data da
i
efetiva devolução.

5

2ª — O descumprimento do disposto no

l
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5 3ª — O ESTADO informará ao MUNICÍPIO sobre eventuais
encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no
de 30 (trinta) dias contados desde a data de recebimento dessa
aplicando-se. no caso de recolhimento de valores utilizados
o disposto no parágrafo anterior,

'

CLÁUSULA SÉTIMA
Do Prazo De Vigência
O prazo

de vigência do presente convênio é de 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias, contados da data de assinatura deste instrumento,

&
1ª — Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o
convênio
poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo
presente
aditivo e prévia autorização do Secretário de Esportes, observado o limite máximo de 5
(cinco) anos de vigência.

g 20 — A mora na liberação dos recursos, quando devidamente
autos, ensejará a prorrogação deste convênio pelo mesmo número de
nos
comprovada
dias de atraso, independentemente de termo aditivo, desde que autorizada pelo Titular

da Pasta.

CLÁUSULA OITAVA
Da Denúncia e Da Rescisão

Este convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer
mediante
tempo,
notificação previa com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. e sera'
rescindido por infração legal ou descumprimento de quaisquer de suas clausulas,
promovendo-se, em qualquer hipótese, o competente acerto de contas.

CLÁUSULA NONA

Ação Promocional
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente
deverá
convênio,
ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São
Secretaria
de Esportes, obedecidos os padrões estipulados por esta
Paulo, por sua
última, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do & 1º, do artigo

37, da Constituição Federal.

.

»
A

&
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CLÁUSULA DÉCIMA
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo
para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas ou relativas à execução do
presente ajuste, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2 (duas) vias

subscrevem

E por estarem de acordo assinam os partícipes () presente termo em
de igual teor e forma na presença de duas testemunhas que também o
i

São Paulo. 29 de novembro de 2021.

AILDO RODRIGUES FERREIRA

Secretário de Estado

'

.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

PLANO DE TRABALHO
ACADEMIA AO AR LIVRE
PREFEITURA
Plano de Trabalho conforme Cláusula Primeira do ANEXO do Decreto nº 58.065
de 22/05/2012,
em atendimento ao Artígo116,da Lei Federal nº 8.665 de 21/06/1993, à Lei nº 6.444
de

20/11/1989.

nos moldes do disposto no Decreto nº 59.215 de 21/05/2013 e no Decreto nº 52.479 de 14/12/2007.

-

2" Item

IDENTIFICAÇÃO

DO OBJETO A SER EXECUTADO

1)

ACADEMIA AO AR LIVRE

3“ Item

—

DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPALDE RIBEIRAO PRETO

2) Nome

Prefeitura Municipal de Rlbeirão Preto
3) CNPJ

56.024.581IOOO1-56

6) CEP" 14010—140

7) DDD
16

4)

Endereço Praça Barão do

&)

Telefone* 3632-3192

Rlo Branco

5) Nº S/Nº
9)

Email

Instrlumonal
_

e convenios©nbelraoprekosp gov br

aiº lle/n
10)

: PREFEITO

MUNIC: AL

Nome Amon/o Duarte Nogueira Junior

13) Período do Mandato
01 /01 /2017 à 31 /

Sº Item

—

1,1) RG

ª

'

de Souza Leite

17) RG

19) Endereço Comercral Rua Camilo de Mattos

20) Nº

627
23) DDD
16

6” Item

—

24) Tele/one Comercial 36049936

25) Telefone Celular.

98146-0100

269713/0-9

31) DDD
16

121

CPF' 048 048

8113-559

r

7520

B7A-X

21) CEP 14085—340

18) CPF, 002 765018-96
22) Municrplo

Ryberrão Preto

26) E-mail institucnonal'

convemos©nberraopreto sp gov br

:

CONTADOR

27) Nome Andre Almeida Moraes
30) Nº CRC

13 769 883-5

14) Email institucional
15) E—mail pessoal
duanencguelra©ribelraopretospgo duartenoguerra©nbexraopreto,sp
vbr
gov br

12/2020

GESTOR DO CONVÉNIO

16) Nome Milton Vieira

,

28) RG, 43.729 148-0
32) Telefone Comercial
363243192

33) Teleíone Celular

99797-2105

WI“

29) CPF 358 743 28—76

34) E-mail msmucional

coordenadoria©projelos pmrp com br
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7ª Item
35)

; DECLARAÇÃO

PÚBuco

DE DOMINIO

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

35va) Endereço Praça Cie Manuel dos Santos Freire - Travessa Maria
Goretti
Endereço. Praça Prof, Salk (Pedreira De Freitas) » Rua Madre
Francesinha
Endereço, Praça Jussara (Olidef) Rua Graça Aranha
Endereço, Praça Indio GaIdino Jesus dos Santos — Rua Monteiro
Lobato
—

3513) SINº

35 c) Bairro: bairro Jd

35 d) CEP

S/Nº

Bairro: Vila Virginia

14030—488

SINu

Bairro, Jd Piratininga
Bairro: Jd Centenario

S/Nª

Guanabara

14030470
14030-575
14030-378

36) DESCRIÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE

Bea) “po de Logradouro e Descrição Fisica do

Local (características)

36 o) Metragem (metros quadrados:

PRAÇA CTE. MANUEL DOS SANTOS FREIRE — Travessa Maria Goretti sinº (aItura do nº 530).
Jardim Guanabara, Local de domínio público. com extensa área verde e residêncxas no
entorno, sendo desta forma adequado para a instalação de academias ao ar Iivre. Cadastro
Municipai nº 501 439

VI.

4 118.29mº

PRAÇA PROF, SALK — PEDREIRA DE FREITAS — Rua Madre Francesinha s/nº (aitura do nº
200). Vita Virginia. Local de domínio público, com Cadastro Municipai nº 501 439 que dispõe de
espaço suficiente para implantação das academias ao ar Iivre para a atender a população local.

2 563,17mª'

PRAÇA JUSSARA — OLIDEF — Rua Graça Aranha s/n “ (altura do nº 1910). Jd, Piratininga,
Local de dominio público. com amplo espaço. em bairro da região oeste de Ribeirão Preto. que
dispõe de área verde e demanda populacional ao redor da praça Cadastro Municipai nº

10.472,02mª

além de ampla área verde

501.052.

PRAÇA ÍNDIO GALDINO JESUS DOS SANTOS — Rua Monteiro Lobato s/nº (Altura do nº
1330) Jd. Centenário, Local de Domínio Púbiico. com ampla área verde e demanda
populacional no entorno. sendo propício para a implantação de academias ao ar livre. Cadastro
Municipal nª 170 791.

9 360mª

DECLARAÇÃO

37;

Eu, Antonio Duarte Nogueira Junior, Prefeito Municipal. declaro para fins de instrução do convênio em
estudo e em atendimento ao Decreto 58.065 de 22 de maio de 2012, artigo 1ª, Parágrafo Único que a área
em que será instalada os equipamentos do Projeto Academia ao Ar Livre constitui bem público de uso comum

do povo, nos termos do Artigo 99, Inciso I. do Código Civil, devidamente identiãcada e descrita nos itens 35
e 36. respectivamente bem como ciência da metragem mínima de 150 metros quadrados exigida.

*

aº nem

- METAS

A

SEREM ATINGIDAS -

cem

IMPLANTAÇÃD

CADEMIA AO AR LIVRE

38)

Ampiiar a oferta de atividades físicas disponiveis;
Promover a melhora do bem estar físico, mental e emocional de seus frequentadores
Promover uma melhora da qualidade de vida e de saúde para as pessoas:
Incentivar a integração social entre os usuários;
Conscientizar o cidadão sobre a importancia do uso e preservação dos espaços públicos
Promover um maior contato com a natureza.
x

I

»
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9“ nem

—

CAMPO

FASES DE EXECUÇÃO
39)

no úmero

Í

DESCRITWO DAS FASES

PRAZO MÁXIMO

]

393

FASE

39.b

FASE 2

1 —

—

Comunicação á SEESP da Homologação da empresa

vencedora do certame
39.0

FASE 3 —Aquisição

1393

FASE 4

—

-

licitatório;

dos equipamentos para

Academia ao Ar Livre
39.d

120 dias
(após a assmatura do convênio)

Realização do Processo Licitatório

a implantação da

Implantação da Academia ao Ar Livre

FASE 5
Comunicação a SEESP da Implantação da Academia ao Ar
Livre. respectiva data de inauguração e Prestação de Contas

ª]
,

?

30 dias
(após a FASE

'

1)

|

——4

60 dias
(apos a FASE 2)
155 dias
(após a FASE 3)
30 dias
(após a FASE 4)

E

'

E

I

[

i
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10º'lfem

—

GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS
42) Empresa
Nome Milla
Equrpamentos
Metalúrgicas ElRELLl 1

EPP.

“)

40)

Qtd.

Endereço:

41.a Simulador de Caminhada Duplo
respectiva placa indicativa

(04)

41.b Simulador de Cavalgada Duplo e
respectiva placa indicativa

(04)

41 ,c Leg

Press

Duplo

e

respectiva placa indicativa

(04)

Brasília.

Santa Cecília, Paulínia —
SP CEP“ 13 140-344
CNPJ. 10 555.495/000179

EQUIPAMENTOS

43)
(04)

Av.

461

410 Roda Dupla

&

respectiva placa indicativa
(04)

41.e Roda de Ombro Dupla &
respectiva placa indicativa

(04)

41.1 Twist Lateral Duplo

e

respectiva placa indicativa

&

Valor em RS

42) Empresa 2
Numa Life
Equrpamentos
Esponivos &
Recreação LTDA-ME
Endereço R. Estado
de Santa Catarina. 27
- Recanto do Guarau.
Salto/São Paulo CEP“,

CNPJ

13324—487

42) Empresa 3
Nome Ziober
End, Rua Alurzio

gªgªseçâsatãngªêg
Ce

CN?!

87070-774
Nº

08 ' 374 ' 053/0001-84

15.059,145/0001-35

43)

Valor em R$

43)

Valor em R$

R$ 14.000,00

R$ 7.236,00

R$ 10.880,00

R$ 16.080,00

R$ 8.280,00

R$ 11.356,00

R$ 9.500,00

R$ 6.732,00

R$ 7.756,00

R$ 6.520,00

R$ 4.320,00

R$ 4.448,00

R$ 10.120,00

R$ 5.400,00

R$ 5.792,00

R$ 9.750,00

R$ 5.220,00

R$ 6.824,00

R$ 8.640,00

R$ 6.584,00

R$ 17.928,00

R$ 17.504,00

R$ 9.240,00

R$ 3.780,00

R$ 6.176,00

(04)

41,9 Simulador de Remo e
respectiva placa indicativa

R$ 6.800,00

(04)

41.h Estação Multiuso e
respectiva placa indicativa

R$

(04)

41

(04)

41.j Esqui Duplo e
respectiva placa indicativa

R$ 18.180,00

R$ 9.900,00

R$ 11.648,00

(04)

41 .k Placa Indicativa para a Academia
ao Ar Livre (com exemplos de execução R$ 12.800,00

R$ 2.073,60

R$ 5.600,00

R$ 79.509,60

R$ 94.568,00

.i

Barra Alta Giratória e
respectiva placa indicativa

de exercícios)

"VALOR

TOTAL

ª

3120000

4

(_

)
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

nº Item

—

PLANO DE APUCAÇÃO'DOS'RECÚRSOS FmANcElRos

'
'

RECURSÓ MUNIÇIPÃL
(GONTRAPARTIDA)

417le?

Ma

Simulador de Caminhada Duplo e
respectiva placa indicativa
R$ 10.705.33

*KÍNTAÇÃO

DA

ACADEMIAAO AR LIVRE

47.
Implantação da Academia aoAr Livre (Fixação)
R$ 2192308

41.1) Simulador de Cavalgada Duplo e

respectiva placa indicativa
R$ “805,33

471:

Placa de ldenliâcação da Academia ao Ar Livre;

(04)

Press Duplo e
respectiva placa indicativa
R$ 7.996,00

4%:

Eventual
valor
excedenle
equipamentos do "campo 45".

(04)

41,6 Roda Dupla e
respectiva placa indlcatlva
R$ 5.096,00

41 c Leg

Jill

(04)

de Ombro Dupla e
respectiva placa indicativa
R$ 7.104.00

(04)

41.f Twist Lateral Duplo e
respectiva placa mdicaliva
R$ 7.264,67

(04)

41,9 Slmulador de Remo e
respecliva placa indicativa
R$ 7.341,33

para
aquisição
R$ 6 089.20

47. d Demais equipamentos (Opcional)

41 a Roda

(04)

(04)

41 ,h Estação Multiuso e

respectiva placa lndicaliva
R$ 22.210,67

41.i Barra Alla Giratória e
respectiva placa indicativa
R$ 6.398,67
Al.] Esqux Duplo e

(04)

(04)

respectiva placa indicativa
R$ 13.242,67

4l,k Placa lndicallva para Academia ao

Ar Livre (com exemplos de execução de

exercicios)

R$ 6324.53

j47. e Demais Benfeilorlas (Opcional)

deª

Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

nº Item

—
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DECLARAÇÃO DE RESSARCIMENTO Ao ERA'Rro

50)
..

DECLARAÇAO
Eu. António Duarte Nogueira, Prefeito Municipal. declaro estar ciente de
que o Recurso Estadual (Repasse). deve
utilizado exclusivamente para a aquisição dos equipamentos descritos no tªlº Itemi campo 45 (equipamentos). e ser*
que;
serão suportados pela municipalidade o descrito no 11º Item. campo 47 (contrapartida) do presente Plano de'
Trabalho. Declaro ainda. que eventuais Recursos Estaduais não utilizados para a devrda aquisição dos equipamentos
do Projeto Academia ao Ar Livre serão ressarcidos ao Erário atraves de Guia GARE. conforme orientações da;
Secretaria de Esportes de Estado de São Paulo,
&

1? nem - CRONOGRAMA DE
51) 1º - ESTADO

(Recursos da SEESP

52) 2ª - CONTRAPARTIDA

53) TOTAL (ESTADO +

14"o

Iron—i—

PREVISÃO DE

'

pEsEMBOLso (Estado ] Premuim Municipal)
—

parcela única)

R$ 100.000.00

(Recursos da Prefeitura Municipal)
CONTRAPARTIDA

micro E FIM

R$ 28.012,28

MUNICIPAL)

R$ 128.012,28

DA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LNRE

54)
_

DECLARAÇAO
Declaramos que as ações que darão inicio a implantação dos equipamentos do Projeto Academia ao Ar Livre
ocorrerão em ate' 30 (trinta) dias após o repasse conveniai e o término ocorrerá em até 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias a partir da data de celebração do convênio.
1Sºítem-COMPROVAÇÃO

DE QUE A CONVENIADA DISPÓE DE RECURSOS
— CONTRAPARTIDA
MUNICIPAL

PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAR O

REPASSE CONVENIAL

55)

.

DECLARAÇAO
Declaramos que o municipio assegurou os recursos orçamentários a titulo de contrapartida no valor de R$
2801228
e oito mil e doze reais e vinte e oito centavos), necessários a complementação do objeto do convênio a ser
firmado com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, através da reserva de recursos
orçamentários.
identificando o número e a descrição do elemento económico onerado (nomez despesa de capital e nº 449051
e
449052) estando de acordo com o disposto no Artigo 116, Parágrafo l, inciso V" da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93.
atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08/06/94
(vinte

n

16º Imm —,DECLARAÇÃO DE QUE PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DESTE COEIVENIO NÃO FORAM
RECE
RECURSOS
'

DOS OUTROS

:

56)

DECLARAÇÃO
Declaramos que não recebemos recursos, por convênio ou quaisquer outros meios. da e
era Estadual ou Federal.
para a Implantação dos equipamentos do Projeto Academia ao Ar Livre. objeto deste convênio
17º

Item

-

DECLARAÇÃO

DE

ABERTURA

DE

CONTA

CORRENTE

NO

BANCO

DO

BRASIL

S.A

VINCULADA

6
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
EXCLUSIVAMENTE AO CONVENIO

57)

.

DECLARAÇAO
Declaramos a abertura de conta corrente vinculada à execução do objeto do convenio no Banco do Brasil S.A:
Endereço: Rua Duque de Caxias nº 725 — Centro — CEP 14015-020
Município: Ribeirão Preto/SP
Telefone: (16) 3323—7660
Agência nº: 0028-0 Ribeirão Preto (SP)
Conta corrente nª: 93.973-0
ÉOBS
"

-

No período correspondente ao intervan entre a liberação do
repasse convenial e sua efetiva utilização. os recursos deverãoj
do Brasil SA. em caderneta de poupança se o seu uso for igual ou
superior a umt
mês. ou em fundo de aplicação financeiro de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada
em títulos da divrdaª
pública. quando a utilização dos recursos verificar—se em prazos interiores a um mês. em conformidade à Cláusula Quinta?
Parágrafo 2“, da minuta padrão do Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012;

ser aplicados. por intermédio do Banco

18“ item

58)

—

ASSINATURAS

Ribeirão Preto/SP

17 / 03 / 2020

(Local)

(Data)

*

59)

me.

DUAJÉ

&

NOGUEIRA

Cargo Prefeito(a)

ª

Municipal

Nome-, ANDRÉ ALMEIDA MORAIS

Cargo

Contador

ªum:
sÃo
GOVERNO DO
ESTADO
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TERMO DE CONVENIO
EXPEDIENTE Nº SESP-EXP-2019100129
SDP DEMANDA Nº 2019.251.o47-5
CONVENIO Nº ........... [2021
CONVENIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO'
PAULO, POR lNTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
ESPORTES, E O MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO,
OBJETIVANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA
AQUISIÇÃO
DE
FINANCEIROS
DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO
EQUIPAMENTOS
DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE.

O Estado

de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes,

neste ato representada pelo Secretário de Estado, AILDO RODRIGUES FERREIRA,
nos termos da autorização constante do Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012,
doravante designado ESTADO, e o Municipio de RIBEIRAO PRETO, neste ato
representado por seu Prefeito, ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR, R.G. nº.

13.769.883-5, e inscrito no CPF sob o nº. 048.048.818-59, doravante designado
presente convênio que se regerá pelas disposições da
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 6.544, de 20 de novembro de
1989, no que couber, e do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, mediante as
cláusulas e condições seguintes.
MUNICÍPIO, resolvem celebrar o

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

Constitui objeto do presente convênio a transferência de recursos
financeiros para aquisição de equipamentos destinados à implantação do Projeto?
“Academias Ao Ar Livre", doravante denominado simplesmente ACADEMIA, de,
acordo com o Plano de Trabalho do Processo SESP-CAP-2021100870, que integra
como anexo o presente instrumento.
ê1º — A ACADEMIA será instalada em área que constitua bem público
de uso comum do povo, de no minimo 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados),
identincada e descrita no Plano de Trabalho, e contará com os seguintes equipamentos:
1 (um) Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa
indicativa;
N 1 (um) Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa

1.

indicativa;
(um) Leg Press Duplo e respectiva placa indicativa;
1 (um) Roda Dupla e respectiva placa indicativa;
1 (um) Roda de Ombro Dupla
e respectiva placa indicativa;
1 (um) Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa;
1 (um) Simulador de Remo e respectiva placa indicativa;
.1 (um) Estação Multiuso e respectiva placa indicativa;
(um) Barra Alta Giratória e respectiva placa
indicativagfx
10.1 (um) Esqui Duplo e respectiva placa indicativa;
11. 1 (um) Placa para Ar Livre com exemplos de
1

sºPºNvanaw

1

Sªja
HV

exercícios.
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*

manifestaçãol
secretário de Esportes amparado em
fundamentada do setor técnico da Pasta, poderá autorizar modificações incidentes
sobre o Plano de Trabalho que trata do “"caput desta cláusula para sua melhor
adequação técnica, vedada a alteração do objeto do ajuste.

ªzº

—

O

;

CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução

I

3

São executores do presente convênio
l —
pelo ESTADO, a Secretaria de Esportes, cuja fscalização será exercida pelo(a)l
gestor(a) técnico(a) do convênio o(a) servidor(a) Senhor(a):
VALTIELI BATISTA DE OLIVEIRA CPF. nº. 283. 676. 958- 01

,

pelo MUNICÍPIO, o(a) gestor(a)z.
RODRIGO CARIDE GONÇALVES, C.P.F. nº, 258.720.988-93

II —

CLÁUSULA TERCEIRA

Das ºbrigações dos Participes
Para a execução do presente convênio, 0 ESTADO e 0 MUNICÍPIO
terão as seguintes obrigações:
I

—

0 ESTADO:

»

a) repassar recursos financeiros ao MUNICÍPIO, de acordo com as
Cláusulas Quarta e Quinta do presente convênio;
b) supervisionar e fiscalizar a execução do objeto do presentef
convênio, de responsabilidade técnica do MUNICÍPIO;
o) atestar a execuçãor
f nal do objeto ajustado;
d) analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos f nanceirosl

,

i

repassados ao MUNICÍPIO;
II

*

—0 MUNICÍPIO:

E

sob sua exclusiva;
direta ou indiretamente
a) executar,
Primeira
deste instrumento, em;
responsabilidade, o objeto descrito na Cláusula
conformidade ao Plano de Trabalho e em observância a legislação pertinente, bemi
como dos melhores padrões de qualidade e economia aplicáveis a espécie;
b) indicar por escrito, o responsável pelo acompanhamento daÉ
execução do objeto;
do ESTADO
recebidos
financeiros
o) aplicar
os recursos
exclusivamente para os fins aludidos no presente convênio;
financeiros próprios, aqueles?
d) complementar, com recursos
total
da ACADEMIA
da
cobrindo
custo
implantação
o
repassados pelo ESTADO
ACADEMIA
acordo
de
com o Plano de Trabalho
e) implantar a
MUNICÍPIO,
obedecendo as especifcações, tipos e quantidades de
apresentado pelo
equipamentos dele constantes;
f) disponibilizar pessoal especializado para acompanhar e fiscalizar a
montagem dos equipamentos destinados a implantação da ACADEMIA,
g) responsabilizar— se pela manutenção dos equipamentos e do local
onde será instalada a ACADEMIA,
h) responsabllizar- se pelos encargos trabalhistas, previdenciários
fiscais, comerciais, securitários e quaisquer outros decorrentes da execução do objeto
do ajuste, bem como por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando
0 ESTADO de qualquer responsabilidade;
[a
i)
implantar as placas indicativas de cada equipamento que intega
aACADEMIA;
colocar e manter a placa de identificação da ACADE
])
de
acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO;
$

,

;

=

I

,;
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k) colocar à disposição do ESTADO a documentação referente à
aplicação dos recursos Financeiros, permitindo ampia fiscalização do desenvolvimento

do objeto do ajuste;

!)
prestar contas dos recursos financeiros recebidos, conforme
Manual de orientação cedido pelo ESTADO, sem prejuizo do atendimento das
instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado.

5 1ª — A prestação de contas a que se refere a alínea “I" do inciso ll
desta cláusula será encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de
30 (trinta) dias contados do encerramento da implantação da ACADEMIA, conforme
atestado fornecido pelo ESTADO, e sera encartada aos autos do processo
correspondente para exame por parte de sua área técnica responsável.
& 2ª — Quando da conclusão,
denúncia, rescisão ou extinção do
presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros
recebidos do ESTADO, fica o MUNICIPIO obrigado a restituir, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias contados desde a Notificação da SEESP, sob pena de imediata
instauração da tomada de contas especial do responsável, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde
a data do repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar a guia
respectiva à Secretaria de Esportes.

CLÁUSULA QUARTA
Do Valor e da ºrigem

dos Recursos Financeiros

O valor do presente convênio é de R$ 184.473,79 (cento e oitenta e
quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), sendo R$
120.000,00 (cento e vinte mit reais ) de responsabilidade do ESTADO e R$ 64.473,79
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos).
correspondente a contrapartida do MUNIC/PIO

Parágrafo único — Os recursos de responsabilidade do ESTADO a'
serem transferidos ao MUNICÍPIO são originários do Tesouro do Estado e onerarão o
crédito orçamentário UGE 41.01.01 — Subsecretaria de Articulação com Municípios,
classiãcação funcional programática 27.812.4111.4072.0000, categoria econômica
44.40.52.

CLÁUSULA QUINTA
Da

Liberação dos Recursos Financeiros e de sua aplicação

Os recursos de responsabilidade do ESTADO serão repassados ao
MUNICÍPIO em parcela única, de acordo com o Plano de Trabalho, no
prazo de até 30
(trinta) dias a contar da data de assinatura do presente instrumento, observando no que
couber, o disposto no artigo 116 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
& 1ª — Os recursos transferidos
pelo ESTADO ao MUNlCÍPl
função deste ajuste serão depositados em conta vinculada ao convênio, no Banc
Brasil S.A., devendo ser aplicados exclusivamente na execução do
ste
obj7t
convenio,
!
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2ª — O MUNICÍPIO deverá observar:

no periodo correspondente ao intervalo entre a liberação da(s)
parce|a(s e a sua efetiva utilização, os recursos deverão ser aplicados, por intermédio
do Banco do Brasil S.A, em caderneta de poupança se o seu uso for igual ou superior
a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercadoà
aberto, lastreada em títulos da divida pública, quando a utilização dos recursos:
verificar-se em prazos inferiores a um mês;
1.

)

2 as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamenteg
do convênio e aplicadas exclusivamente na execução do objetoi
crédito
computadas a
deste convênio;

;

quando da prestação de contas de que trata a Cláusula Sextaf
deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário
(histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das
disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil 8 A;
3.

4

descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará 0
MUNICÍPIO à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da
remuneração da caderneta de poupança no período computada desde a data do
repasse e até a data do efetivo depósito;
o

i

5.

as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas,

serão emitidas em nome do MUNICÍPIO, devendo mencionar “nº de Convênio, nº de
Processo SEESP e Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012".
CLÁUSULA SEXTA
Da Prestação de Contas

';

A prestação de contas a cargo do MUNICÍPIO será encaminhada ao
de 30 (trinta) dias contados do término da implantação da ACADEMIA
e será juntada aos autos do processo correspondente com vista ao exame por parte do
Grupo Tomada de Contas sem prejuízo da prestação de contas devida ao Tribunal de'
Contas do Estado de São Paulo

ESTADO dentro

lº— A prestação de contas conterá o relatório de implementação do
projeto, acompanhado de fotograf as do local bem como os documentos indicados no
Manual de Prestação de Contas disponibilizado pelo sítio eletrônico da Secretaria de
Esportes:
&

êzº— O descumprimento do disposto no & 1º obrigará 0 MUNICÍPIO a
reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da renumeração da
caderneta de poupança no periodo, computada desde a data do repasse até a cl ta da
?
efetiva devolução.

, 9 CEP 01010-904 - São Paulo
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irregularidades
prazo máximo
comunicação,
indevidamente,

5 3ª — O ESTADO informará ao MUNICÍPIO sobre eventuais
encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no
de 30 (trinta) dias contados desde a data de recebimento dessa
aplicando—se, no caso de recolhimento de valores utilizados
o

disposto no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA
Do Prazo De Vigência
O prazo de vigência do

presente convênio é de 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias, contados da data de assinatura deste instrumento.

5 1ª
Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o
presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo
aditivo e prévia autorização do Secretário de Esportes, observado o limite máximo de 5
(cinco) anos de vigência.
-—

& 2ª — A
mora na liberação dos recursos, quando devidamente
comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste convênio pelo mesmo número de
dias de atraso, independentemente de termo aditivo, desde que autorizada pelo Titular

da Pasta.

CLÁUSULA OITAVA
Da Denúncia e Da Rescisão

Este convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer
tempo, mediante notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e ser“
rescindido por infração legal ou descumprimento de quaisquer de suas cláusulas,“
promovendo—se, em qualquer hipótese, o competente acerto de contas.

CLÁUSULA NONA

Ação Promocional

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente
convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São
Paulo, por sua Secretaria de Esportes, obedecidos os padrões estipulados por esta:
última, ficando vedada a utilização de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem“
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do 5 1º, do artigo
'
37, da Constituição Federal.
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CLÁUSULA DÉCIMA

Do Foro

de São Paulo
execução do
não
resolvidas
na esfera administrativa, com expressa renúncia de
presente ajuste,
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado
dirimir
quaisquer dúvidas ou questões oriundas ou relativas à
para
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente termo em
2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o

subscrevem.

São Paulo, 29 de novembrode 2021.

AILDO RODRIGUES FERREIRA

Secretário de Estado

/;
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E

ANTONIO DUA
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Prefeito
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GGUEIRA JUNIOR
.
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Testemunhas
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PLANO DE TRABALHO
ACADEMIA A0 AR LIVRE
PREFEITURA
Plano de Trabalho conforme Cláusula Primeira do ANEXO do Decreto
nº 58.065 de 22/05/2012'
em atendimento ao Artigo 116, da Lei Federal nº 6.556 de 21/06/1993, à Lei nª 6.444
de 20/11I1989,
nos moldes do disposto no Decreto nº 59.215 de 21/05l2013 & no Decreto nº 52.479 de14/12I2007.

2) Nome
ª
I

Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto

,
E

3) CNPJ: 56.024581/0001-56

4) Endereço:

I7) DDD:

6) CEP: 14010-140

'

Praça Barão do

Rio Branco

5) Nº SIN“

i

B)7Telefone 363231552

'

»

16

I

'

ªs) E-mail ínslilucional
ºººmºvgdorialªpLo elospmrpggmhr

=
ª

1

'

10) Nem

Anlonio Duane Nogueira Junior

1

Mandalo
à 31 (12/2024

13) Período do
j01 [01 /2021

,...,

.,

2) CPF: 048.048.s18-59

ÉlS) E mail pessoal
E mail insliIucionai
Iduanenogueira©ríbeiraoprelo, sp. 905 duanenogueira©ribeiraopreto
sp.
ivbr
;gov. br
14)

_, ,,,,

.,E

_

,

convenios©ribeiraopremsp.gov.br

I11) FIG: 13.769,883-5

I

»

e

,

.

,,

i

1

)

19) Endereço

i

,,
Comercial:

Rua Camilo de Mattos

iv,,._,,__ , _, .. ,,,__,-,,

323) DDD

,..
224)Te1eione Comercial

25)
91

!I27) Nomez Vitório

i

_
í2121)

Izo) Nº
I627

.

17) FIG: 28. 386. 008- )(

CEP: 14085 340

I

18) CRF: 258. 720 988-98

I22) Municipio: Ribeirão Prelo

1

Telefone Celular
58- 3540

,

I

Tonello Filho

26) E- mail institucional

conveníos©ribeiraoprelo sp. gov. br

26) R

41.810.103-6

ª29) CPF, 323.035/16800

A

30)
'

,

Nº CRC
1SP 299814/0-2

,,,,

,

VSTGI)VDD[;
%

,

.

,l

VIàAzTI'IaEfVone

16

me“/75723

Comercial

.

,

,,,.WZ,

,

,

,.

133) Telefone Celular
15 98119- 8046

.,

534)

Ema

nslitucional

ICalumbi]íd;uIc,l:1/cmlzl(u

rilmirzmpwmxpgnvjir

l

.

...,

z

.

x)

.
W

'
X»

;
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as)
'

ioeNIiFmAçAopo

LOCAL

”_

35.1. e) Endereço e Tipo de Logradouro:
tº) Praça da Pedreira Rua Albert Einstein
—

l

35.2. a) Endereço eTipo de Logradouro: Praça Nossa Senhora dos Anjos
Rua Walter Polloni.
35. 3. a) Endereço e Tipo de Logradouro: Praça Dante Alighieri

—

i

l

(

35

1

b) Nº

slniJ

35. 2 b) Nº
190

35 3

(Ls/n“

35 o) Bairro:

Monte

Alegre
35 o) Bairro
*

35 d) CEP

14092 390

Jardim Palmares

1'35.c) Bairro Jardim

b) Nº
Í

Independência

1,

35. (1) CEP
14076- 280

Praça José Balasso Machado de 135. 4 b) N“
35d) CEP
São) Bairro
Almeira- Rua JulioAntunes
is./nº
Pq das Andorinhas
14057-000
36) DESCRIÇÃO DÓ LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE
36.1 a) Descrição Física do Local (características): A
Praça da Pedreira— Rua Albert Einstein, é ªos 1. b) Metragem (metros
um local caracterizado como Sistema de Recreio no município. de domínialidade púbiica (de
iquadrados) 47. 802 18 m'ª
propriedade da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto com uma extensa área verde unificada
um local adequado para instalação do equipamento academia ao ar livre. visto ser um bairro
que possui com uma densa população e que congregam setores da sociedade com carência
social. cultural e de lazer. Cadastro Municipal nº 502022
35. 4. a) Endereço e Tipo de Logradouro:

i

É

1

«,

a

&

36. 2 a) Descrição Física do Local (caracteristicas): A Praça Nossa Senhora dos Anjos — Rua
Walter Polloni, local domínio público, ou seia. de propriedade da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, possui intensa participação da população na praça, e. por esse motivo, se torna
Lim local adequado para instalação do equipamento academia ao ar livre, visto ser um bairro
que possui com uma densa população e que congregam setores da sociedade para
proporcionar aumento das atividades sociais culturai e de lazer. Cadastro Municipal nº 501380,

36.2 .o) Metragem (metros
quadrados) «747.81 m?

36 a a)

Descrição Física do Local (características) A Praça Dante Alighieri, localizada no Bairro
Jardim independência e um bairro antigo do Município localizado na zona Norte de Ribeirão
Preto que possui densa população. e a praça tem pleno funcionamento no bairro sendo esse
equipamento imponente para congregam setores da sociedade com carencia social, cultural e
de lazer. Cadastro Municipal nº 501.526.

36 4 a)

Descrição Física do Local (características) A Praça José Balasso Machado de Almeida
das Andorinhas área essa com grande concentração populacional. área
arborizada, com calçamento onde os munícipes praticam caminhadas e atividades físicas
Assim. a uma latente necessidade de proporcionar a essa população locais de esporte e lazer.
para incentivo de práticas esportivas. Cadastro 500.288.
no bairro Parque

37)

Eu,

86.3.b) Metragem (metros
quadrados): 4,389 mº

36, 4 b)

ª,

ª

Metragem (metros
11. 295 rn?

quadrados)

DECLARAÇÃO

Antonio Duarte Nogueira Junior, Prefeito Municipal declaro para fins de instrução do convênio em

estudo e em atendimento ao Decreto 58 065 de 22 de maio de 2012, artigo 1º,Paragrato único, que a área
em que será instalada a "Academia ao Ar Livre" constitui bem público de uso comum do povo, nos termos
do Artigo 99, lnciso I do Código Civil, devidamente identificada e descrita nos itens 35 e 36
írespectivamente bem como ciência da metragem mínima de 150 metros quadrados exigida

de atividades físicas disponíveis;
Promover a melhora do bem estariísico, mental e emocional de seus frequentadores.
Promover uma melhora da qualidade de vida e de saúde para as pessoas;
incentivar a integração social entre os usuários;
Conscientizar o cidadão sobre a importância do uso e preservação dos espaços públicos;
Promover um maior contato com a natureza
Ampliar a oferta

no...

.

V

CAMPO

*

39)

Descnmvo

DAS FASES

PRAZO MÁXIMO
120 dias
(após a assinatura do convênio)

39.a

FASE

39.b

FASE 2

Comunicacão 'a SESP da Homologação da empresa
vencedora do certame licitatório;

30 dias
(após a FASE

39.c

FASE 3 —Aquisição dos equipamentos para a implantação da
Academia ao Ar Livre

60 dias
(apos a FASE 2)

1 —

Realização do Processo Licitatório

-

«ago

1)

Í

A

,
4
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39.0

FASE 4

39.e

FASE 5 — Comunicação à SESP da Implantação da Academia ao Ar
Livre, respectiva data de inauguração e Prestação de Contas

—

Implantação da Academia ao Ar Livre

155 dias
(após a FASE 3)
30 dias
& FASE 4)

(após

42) Empresa 2

42) Empresa

1

Nome Ziober

4“

40)

Qtd.

End. Rua Aluizio Nunes

Costa. nº 822
Cidade: Maringa/PR

EQUIPAMENTOS

ºªºª ª7º7º'77ª

CNPJ Nº
08.374053/0001-84

43)

CNPJ;
15,059145/0001-35
43)

Valor em R$

Emçrªsª 3.

5339

ryanon,

.
Rua Ametista.

Cd d ,
[dia?ba/SP

,

' oner'J

13"

02 932 ' 591/0001 ' 40
'

43)

Valor em R$

Simulador de Caminhada Duplo e
R$ 1454496
respectiva placa indicativa

R$ 17.180,00

R$ 20.622,00

(04)

41 .b

Simulador de Cavalgada Duplo e
respectiva placa indicativa

R$ 19.616,00

R$ 23.074,64

(04)

41.0 Leg Press Duplo e
respectiva placa indicativa

R$ 10'184'80

R$ 11.636,00

R$ 13.754,64

(04)

41.d Roda Dopla e
,
.
.
respectiva placa indicativa

R$ 5.570,16

R$ 8.276,00

R$ 8.358,88

(04)

41 .e Roda de Ombro Dupla e

R$ 9.116,00

R$ 10.811,52

R$ 12.476,00

R$ 10.466,32

R$ 12.056,00

R$ 14,245,16

R$ 45.116,00

R$ 31.752,92

R$ 9.116.00

R$ 10.811,52

R$ 23.396,00

R$ 26.308,44

R$ 5.138,00

R$ 13.521,48

respectiva placa indicativa

(04)

41.1 Twist Lateral Duplo e

respectiva placa indicativa

R$

1520800

R$ 7'445'48
R$ 8'883'20

(04)

41.9 Simulador de Remo e
respectiva placa indicativa

R$ 8'550'50

(04)

41.h Estação Multiuso e
respectiva placa indicativa

R$ 27'808'60

(04)

41.i Barra Alta Giratória e

respectiva placa indicativa

(04)

41 .) Esqui Duplo e

respectiva placa indicativa

(04)
,

Sªlm/Sãº Pªº'º
CEP 13324457

42)

Nome

41.51

(04)

5

Valor em R$

Life
Nome
Equipamentos
Esponivgs
e
Recreação LTDAME
Endereço Fi. Estado
de Santa Catarina. 27
- Recanto do Guarau,

R$ 7'981'28
R$ 19'018'00

41.k Placa Indicativa para a Academia
ao Ar Livre (com exemplos de execução R$ 7.590,00
de exercícios)

:

(
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41,a Simulador de Caminhada Duplo e
respectiva placa indicativa
R$ 17.448,99

47. 3
Implantação da Academia ao Ar Livre (Fixação)R$ 5.083.56 )( 4 conjuntos : R$ 20.334,24

(04)

41.b Simulador de Cavalgada Duplo e
respeclíva placa indicaliva
R$ 19.299,55

.
.
.
. da Academia
471) Placa de ldentmcaçae
ao Ar Livre
Placa Geral em lona 2 x
: Fls 928.02

(04)

41.c Leg Press Duplo e
respectiva placa indicaliva
R$ 11.858,48

45 ' &
(04)
451:

45.c

45.d
(04)

41.e Roda de Ombro Dupla &
respectiva placa indicativa
R$ 9.124,33

(04)

411 Twist Lateral Duplo e
respectiva placa indicativa
R$ 10.508,51

(04)

41.9 Simulador de Remo e
respectiva placa indicativa
R$ 11.617,25

451

45,g

Eventual
valor
excedente
do “campo
equipamentos

de
aquisição
para
45" R$ 43.211 ,53

(valor proielado pelo preço médio. possivel redução na licrlacão)

47. d Demais equipamentos (Opcional)
47. e Demais Benfeitorias (Opcional)

4111 Estação Multiuso e

4531

(04)

respectiva placa indicaliva

R$ 34.892,51

(04)

Barra Alla Giratória e
respecliva placa indicativa
R$ 9.302,93

(04)

41] Esqui Duplo e
respectiva placa indicativa
R$ 22.907,43

(04)

Ar Livre (com exemplos

45.i

41 .l

45-vi

«lik

50)

47.c

140158

(04)

45.c

1

41.d Roda Dupla e
respectiva placa indicativa
R$

:

41.k Placa lndlcaliva para Academia ao
de execução de
exercícios)
R$ 8.749,83

.

DECLARAÇAO
Eu, Antonio Duane Nogueira Junior, Prefeito Municipal, declaro estar ciente de que o Recurso Estadual (Repasse),
deve ser utilizado exclusivamente para a aquisição dos equipamentos descritos no nº Item. campo 45
(equipamentos), e que serão suportados pela municipalidade o descrito no nº item, campo 47 (contrapartida) do
presente Plano de Trabalho. Declaro ainda, que eventuais Recursos Estaduais náo uiílízados para a devida aquisição
dos equipamenlos da "Academia ao Ar Livre" serão ressarcidos ao Erário através de Guia GAFlE. conforme
orientações da Secretaria de Esportes de Estado de São Paulo.

]

L

,

.]
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t)1º

- ESTADO

(Recursos da SESP

—

parcela única)

R$ 120.000,00

E

5
i

52) 2ª - CONTRAFARTIDA

i

'

(Recursos da Prefeitura Municipal)

53) TOTAL (ESTADO + CONTRAPARTIDA

R$ 66.473,79

MUNICIPAL)

R$ 184.473,79

54)

DECLARAÇAO

:

Declaramos que as ações que darão início à “Implantação da Academia ao Ar Livre“ ocorrerão em até 30 (trinta) dias
;após o repasse convenial e o término ocorrerá em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data de

'

,
:

celebração do convênio,

55)

DECLARAÇAO
Declaramos que o município assegurou os recursos orçamentários à título de contrapartida no valor de R$ 64.473,79
(sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), necessários a complementação
do objeto do convênio a ser tirmado com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. através da reserva de
recursos orçamentários, identificando o número e a descrição do elemento econômico onerado (nome: despesa de
capital e nº 449051 e 449052) estando de acordo com o disposto no Artigo 116, Parágrafo !, inciso Vll da Lei Federal
nº 8.666. de 21/06/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08/06/94.

56)

DECLARAÇAO
Declaramos que não recebemos recursos, por convênio ou quaisquer outros meios. da esfera Estadual ou Federal,
para a “implantação da Academia ao Ar Livre" objeto deste convênio nos locais citados.

DECLARAÇAO
Declaramos a abertura de conta corrente vinculada à execução do objeto do convenio no Banco do Brasil S.A:
Endereço: Duque de Caxias. 725 Centro
Município: Ribeirão Preto/SP
Telefone: (16) 3323—7660
Agência nºzes—o
Conta corrente nº :94329-0

:

—

OBS

-

*

?

Í

'

No período correspondente ao intervalo entre a liberação do repasse convenio! e sua eletiva utilizaçâo, os recursos deverão
ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil SA“ em caderneta de poupança se o seu uso for igual ou superior a um

mês. ou em fundo de aplicação linanceiro de curto prazo ou operação de mercado aberto. Iastreada em títulos da divirta
pública, quando a utilização dos recursos verificar—se em prazos inferiores a um mês. em conformidade à Cláusula Qulnta.
Parágrafo 2”, cla minuta padrão do Decreto nº 58.065 de 22 de maio de 2012;

26/02/ 2021
(Data)

ªº)
_

RODRIGO

Cargo: Preieito(a)Municipal

Cargo: Geslordo

vªgueia;

VITOFHO TONETTO FILHO

RIDE

nvenio

Cargo: Contador

_
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GOVERNO DO EgTADô DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES

ANÁLISE DE VIABILIDADE

Parecer:
Considerando que o presente pleito & referem: dam-Inda parlamentar de código 2021.23532780, objeto "Projeto Anninha", valor de
R$ 350.000,00 e de autoria do Deputado Ricardo Silva. não carecendo de deliberação superior por parte do Excelentíssimo
Secretário desta Pasta, aprovamos a viabilidade do mesmo,

CESAR BASTOS TAVARES DOS SANTOS
Oficial Administrativo

Assessoria de Emendas ParIamentares da Chefia de Gabinete

000698DM

PAA2021

SESP

Assinado com senha por: CESAR BASTOS TAVARES DOS SANTOS
Documento Nº: 017389A0376377 - conqua é autentwada em:
hnps:l/demandas,spsempape).sp.govbr/demandas/documento/OI7SBBA0376377
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PLANO DE TRABALHO

- PROJETO ARENINHA

PREFEITURA
Plano de Trabalho conforme Decreto 65.084 de 23/07/2020, alterado pelo Decreto nº 66.246 de 19/11/2021. em atendimento ao
Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, à Lei nº 6.444 de 20/11/1989, nos moldes do disposto no Decreto nº 52.479 de
14/12/2007 e no Decreto nº 66.173 de 26/10/2021.

1)

PROJETO ARENINHA

—

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓDULOS ESPORTIVOS CONS T/TUÍDO DE
E QUADRA DE BASQUETE DE RUA 3x3

QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY

2) Nome

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
3) CNPJ

4) Endereço
Praça Barão do Rio Branco

56024581/000156

6) CEP
140104 40

1,10)

7) DDD
16

9) E-mail institucional
pro elosanbeiraogrelo 351393433; e

3977-9019

aewww

Nome

13) Período do Mandato

;01/01/2021

à

sl nº

8) Telefone

31/12/2024

137698836

17)

25) Telefone Comercial
3604—9920

j

“,

Í

13) CPF

258.720.988»98
21) CEP

14085-340

23) E-mail institucional
convenios©ribeiraopreiosp.gov,br
26) Telefone Celular
9 9158-3540

27) Nome

28) R$
53.210548—5

João Eduardo Zaratini Perdona
30) Profissão (Engenheiro ou Arquitelo)
Engenheiro

R6

20) Nº
627

Rua Camilo de Matos

16

31) Nº CREA/CAU
5070161327—SP

29) CPF
433.012.368—12
32) Nº ARTIRRT

28027230220563872

'

É
s
*

OBS.:
1) Enviar guia da ARTIRTT com o comprovante de pagamento, conforme Manual de Preenchimento.

33) Endereço
Rua João Toniolli

«'

1048048818-59

283861108

19) Endereço Comercial

24) DDD

a

14) E-mail institucional
cgqelaêz—bgizgçprelo Segºv 0:

16) Nome
Rodrigo Caride Gonçalves

22) Município
Ribeirão Preto

_59

13ch

;11)RG

«António Duane Nogueira Junior
:

5) Nº

34) Nº

s/nª

_

-

&

Ribeirão Verde Jd. Diva
Tarlá de Carvalho

__
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Í

'

36) CEP

37) Nº da Matrícula do Imóvel
181.550

4079—390

238) Nº do Livro do Registro Geral
Livro nº 2

*

ªces:
Enviar a CERTIDÃO

do imóvel destinado ao local de execução do objeto do convênio, devidamente
ao Cartório de Registro de Imóveis. Casco Imóvel não seja de propriedade
da Prefeitura, a certidão atualizada deverá estar acompanhada de contrato ou publicação em Diário ºficial que comprove
a posse direta do imóvel pelo município.

*1)

ATUALIZADA

REGIS'I'RADA EM NOME DA PREFEITURA ]unto

2)
;

2) Enviar

mapa do municipio ou croqui Identificando local da local de execução do objeto contendo o nome das ruas de maneira

LEGÍVEL.

cadim

DEWEÍCÃçAopo

*

39) O presente Convênio tem por objetivo o fornecimento e instalação de "MÓDULOS ESPORTlVOS" para prática de atividades físicas
e esportivas. conforme an.

Dimensões:

.
.

_

Módulo 01: 01 (uma) quadra de gramado sintetico. com iluminação e arquibancada:
Area (LxP) (20,5 x 35.0) metros 717.5mª
Módulo 02: 01 (uma) quadra de basquete 3x3 (tres por três), com iluminação.
Area (LxP) (20.5 x 15.0) metros 307.5m'

-

Capacidade de lotação: aproximadamente 100 pessoas sentadas.

140)

ioferecer à população equipamento adequado à prática desportiva, ampliando a oferta de atividades físicas disponiveis. visando
ªpromover a melhora da qualidade de vida e saúde de seus frequentadores. em atendimento ao contido nos artigos 264 e 265 da

:

Constituição Estadual Paulista.

,

_

FASES

DE

execuçâo—,QABAE'E'DOQ'

DuuosesPoRTtVOS

>:

>41)

Prazo em dias

»

_'

item

”

:

Especificações

*

(1)

Preparação do Terreno pelo Municipio

(2)

Execução da Base pelo Estado

—

Minimo

-

j

11

36

Máximo

tº

—

ylmplantação e conclusão da instalação dos “Módulos Esportivos“ pelo Estado

(2)
,

,

»

º

35

65

LEGENDA:
(1)

Pregaragão do Terreno gelo Municigio

(2)

Execução da Base pelo Estado: Prazo máximo de 25

- Prazo máximo de 10 (dez) dias
(vinte e cinco) dias

apos a assinatura do Termo de Convênio

tmglantagào e conclusão da instalação dos "Módulos Esgortivos" Este item e seu prazo de execução, será iniciado quando
do Ateste (De Acordo) do engenheiro ou arquiteto responsável e do prestador de serviço quanto a perfeita
execução da “base”. Prazo
máximo de 30 (trinta) dias para a empresa contratada pela Secretaria Estadual de Esportes iniciar e concluir
a instalação dos Módulos
Esportivos.
(a)

2119

:

tom_«oAÍsjoehloAçõtàs

DA PREFEli'URA CONVENIADA

*
_

Convenente deverá apresentar os seguintes atos preparatórios e que serão supervisionadas
durante o convênio:

O Município

Instalar uma placa em chapa de aço galvanizado de identificação do objeto do convênio, conforme
Governo dºwEÉtêgº de São Paulo.

fls. 81/117

Prefeimia Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Autorizar a implantação da base dos "Módulos Esportivos“ em terreno
próprio do município ou com posse comprovada.
a ser designado pela Prefeitura. mediante Lei ou licença do Poder Executivo
ou Legislativo, inclusive aprovando
base executada pela Licitante contratada no Departamento de Obras do Municipio
(ou equivalente), isento de taxas
de análise da documentação exigida para construções no municipio.

'

a

Fornecer o terreno para a execução da base que deverá ser absolutamente
plano, horizontal, em área municipal
apropriada às práticas desportivas e para tanto deverá ser submetido previamente à apreciação,
acompanhado de
levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, com declividade de meio a um
—
cento
(0.5
1,0%) a partir do
por
centro do campo.
Deverá ter resistência suãciente para receber o embasamento movlvel da quadra e
seus módulos.
O grau de

compactação mínimo requerido a ser atingido na compactação de cada camada deverá ser de noventa por
cento (90%) PN referente ao ensaio de compactação Proctor (ABNT—MB-33lEnergia Normal),
a ser aferido por ensaios
de Hilt—Proctor.

,

compactação deverá ser efetuada com rolo compactador tipo tamping em camadas lançadas de o vinte
(20)?
centímetros totalizando um mínimo de quatro (4) camadas, prevendo-se o minimo de cinco
(05) passadas do rolo:
compactador por camada. ressalvando o grau de compactação minimo indicado.

A

*

espessura da camada. o tipo e o número de passagens do equipamento de compactação poderão ser alterados em
função de observações feitas durante os trabalhos iniciais. Todo o apoio técnico e o
acompanhamento durante a
execução deverá ser realizada junto com um engenheiro civil e/ou responsável do Município. minimizando
possiveis
divergências durante a instalação dos referidos Módulos.

A

Durante a preparação do terreno, a praça de compactação deverá ser mantida
com declividade minima de 0.5—1.0 %.
para permitiro rápido escoamento das águas de chuva, devido às superíicies serem seladas com rolo liso em instante
imediatamente anterior e escarit'icadas a posteriori. As cotas finais do aterro
compactado deverão obedecer ao
estabelecido nos desenhos de projeto. fornecidos pela licitante contratada.
'

Equipamentos Sugeridos: 01 Escavadeira Hidráulica; 04 Caminhão basculante;
Motoniveladora, 01 Retroescavadeira, 01 Caminhão Pipa com capacidade de 5.0 m3
e
discos.

01
01

Rolo Compactador. 01
Arado para trator com 04

Deverá, ainda. projetar e fornecer os seguintes itens complementares, de modo a
permitir a execução das obras e.“
depois. o uso e a manutenção dos "Módulos Esportivos":
Entrada de energia. com caixa de entrada. medição para pontos de luz e força (nos
padrões da concessionária local)
necessários para execução das obras e iluminação do parque esportivo.
|
«

1,2?vlternêbl'tEVlSÃo

ggjiulgro

E;

42)

DECLARAÇÃO
Declaramos que as AÇÓES que visam a execução do objeto do convênio serão praticadas,
fielmente, nos prazos
:preestabelecidos no ITEM 10 do presente Plano de Trabalho, sob pena de rescisão unilateral do Convênio pelo Estado.

*43)

mª_cºsrrêêªãiãerêª'ºª'

ÇÍÍÇ

_

DECLARAÇAO
Declaramos que o município assegura a realização dos ATOS PREPARATÓRIOS descritos
no item
trabalho e seguindo as especificações nele constante. visando a
execução da “base" e instalação do
Projeto Areninha.

liº
!

.
d

'

e

ano-de
entos do
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO
mo objeto com outras Secretarias de Estado ou Ministérios.

LAUDO TÉCNICO

Objeto do Convênio: PROJETO
')

.

ARENINHA

Local da Construção da Base:

»

i
É
>

1

!

i

5

&

Endereço
Rua Joao Toniolli

Engenheiro: João Eduardo

,_

N.,

Zaratmt Perdoná

Realizei vistoria do local onde será executada a “base“ e a instaiação dos módulos acima mencionados,
e constatei que
terreno é capaz de receber a execução da base e a instalação do objeto deste convênio.
com toda infraestrutura
gnecessària em atendimento a legistação Municipal, Estadual e Federal vigente.

30

]

ªOcorre por esta municipalidade. através da Secretaria de Esportes. a contratação de
empresa especializada para
elaboração de projeto contendo os levantamentos topográficos e a elaboração dos projetos executivos de
terraplenagem,
ªpara que, em seguida haja a execução da terraplanagem, a tim de garantir as adequações necessárias
para o
das
bases.
jrecebimento

,Cabe a

mim, como Responsável Técnico da Prefeitura acompanhar a

jesportivos»

M91A11tôntoáarltfNoguethúniof
Cargo:

execução da base e

Nome: Rodrigo Gan
Cargo: Gestor

Prefetto(a) Municipal!

iwuwzcwaagatitm
Nome:

João Eduardo Zarattnt Perdona
Cargo: Engenheiro

a instalação dos módulos

Resolução nº1.025/2009

Anotação de Responsªbilidade Técnica ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

—

Anexo

I

Modelo A
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ºbra ou Serviço
28027230220563872
ART de

—

,

,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Substituição retificadora à 28027230220422765
1, Responsável Técnico

JOAO EDUARDO ZARATINI PERDONA
Titulo Prollssmnal,

Engenheiro Civil

RNP:

2617141853
5070161327—SP

Registro:

Empresa Contratada

Registro:

2. Dados do Contrato
Conlralanle:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Énºel'eçº:

Praça PRAÇA BARÃO

Complemento: SIN
Cidade

CPF/CNPJ'56.024.581/DOO1-56

DO RIO BRANCO. SIN

Nr:
Balrro

Ribeirão Preto

UF;

Cºntrato.

CENTRO

sp

CEP'

14010—906

Vinculada a An nº:
Celebrado em: 15/03/2022
Tipo de Cºntratante: Pessoa Jurídica de Direito Públlca

Valor: R$ 1,00
Ação lnslltucional:

__

3. Dados da Obra Serviço
Endereço. Praça PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO. SIN
Complemenlu: SIN
Cidªde“ Ribeirão Preto

Bairro CENTRO
UF' SP

CEP' 14010-906

Daia de Inlcuo: 21/03/2022
Previsão de Término: 09/07/2022
Coordenadas GeográficasFinalidade:

Código
CPFFCNPJ:

4. Atividade Técnica

Quantidade

Unidade

6,00000

unidade
unidade
unidade

Fiscalização
1

Projeto
Execução
Execução

Movimento de Terra
Quadra Poliesportiva
Movimento de Terra

Terraplanagem

6,00000

Terraplanagem

6,00000

Após a conclusão das atividades técnicas o prohssnonal deverá proceder a baixa desla ART
5.

Observações

.

Ref-rca.

&
"Cooldnnlçào. !iscaliuçãe mlponalbllídade técnica pala acompanhlmonlo, elabnllçõll de Alesudoa, Laudo Técnico - Inclusiva de Conclusão e Riccblmcnlo
Dufinhivo da Obra do Projeto Anninha, cºnstando da Quadrª de Fui-bºl Socloty 0 Quadra de
Eªsquum de Rua 313 poranm n Soc'elalln de Espumas."

Duclnro ser aplicável. domm das alivldades Issumldls nula ART/HRT & nos uma: aqui anºtados. o aundlmnnlo às
regras da acessibilidade prnvísla nas Normas 'Ídcnlcas dn
Aenssibllidndu da ABNT e na legislação Iapdcmcl. um elpnclal ;) Decmm n' 5195/2004. para as pmjnms dn
conslmção. rulolmu e ampliação dl! edlnczçóot dn uso públicº ou
:olnuvn. nos espaço: urbanos ou um mudança do dukírnçªo (usos) para sales rms.
Locais:

Mu. 137.153, Bulrra
Mal. 104.932,
Mn. 177.875,
Mal. 200895,
Mat. "19254,
Mal. 181.550,

6.

' Adelino

Simioni/Avelino Alves Palma

Bairro »Bcnlím Pauli!!!
Eªlrro - Clílln Rodonlnr

Bairro - Paiva [
Bairro - Manual Penna
Eulrro - Diva Tariá de Carvalho

Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislação específica e n
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

«

Resolução nº 1025/2009 - Anexo

I

-

Modelo A
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Entidªdn de Classe

7.

9.

O-NÃO DESTINADA
&.

qDeclam

Assinaturas

kbmt» Rªzr"
“

Lºc]!

fm»

verdadeiras as infomaçõqs acima

&

%%

EDUARDO

.

,rw

7

à:)[ih/ªp
'

Inlormações

presente ART encontra“ devidamente quilada conforme dados
constantes no rodapé-versão do sistema, canincada pelo Nossa Númerº,

- A

'

«

'

d.,

dunk;

comiam

[mx ,)
.

Valar ART R$ (1.00
Impresso em: 12/04/2022

-

VD arte ogàzeira
Prefeito Municipal

.

- A guarda da via assinada da ART
e do contratante com o objetivo da

“(à do

rosponubilidado do provisional

documenhr o vínculo contratual.

cp7sasmmsuz
»

!

CPF/CN =J: 56.0245511000156

Reguslrada em'

57:42

Joa

Urbmz

ZARHMZÉDONA

Freleilura Municigal do Ri sifão Preto

de

ª;“)

-A autenticidade done documento poda ser verificada no site
www.cmasp.nrg.br ou www.confea.org.br

12! 4/2022

Valor Pago R$

www.creaworgbr
0590017181?
acessar I—nk Fale Conosco do sua aczma

Tel

E-mavl

0,00

Nossa Numem

28027230220563872

ªg.-.ª

Versão do Sistema

PRIZFIíI'I—URA MUNICIPAL DIZ RIBEIRAO PRI-ITO
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Formulário de requerimento

Solicitante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

Portfólio:

Fornecimento de Equipamentos Esportivos

Valor total:

R$ 1.750.000,00

Item

Projeto Areninha

Quantidade

Valor (R$)

Programa 100% Esporte
para Todos . Projeto
Areninha

-

350.000,00

Total (R$)

5

1.750.000,00
Total:

1.750.000,00

Justificativa

Prefeitura de Ribeirão Preto, através da Secretaria Municipal de Esportes, tem interesse no
importância desse equipamento público que permitirá maior acesso
Projeto Areninha, visto a
da população as práticas esportivas, após a implantação do campo de futebol society e quadra
de basquete 3x3, equipados com iluminação de LED e arquibancada.
A

RIBEIRÃO PRETO, 13 de Agosto de 2021

ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR

Prefeito
Prefeitura Ribeirão Preto

SESPREQ2021001651DM

Assinado com senha por: ANTONIO DUARTE NOGUEIRAJUNIOR
Documento Nº: 014505A0374558 - consulta e' autenticada em:
httpszlldemandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/m4505A0374558
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ST. DO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES

GOVERNO DO

Análise de Admissibilidade

PARECER: Aprovado

A

emenda possui objeto suportado nesta Pasta pelo programa estadual "Academia ao
Estªdual Nº 58.065 de 2205/2012.

Ar Livre",

de acordo com o Decreto

Informamos que a tramitação da presente Emenda obedecerá ao disposto nos artigos 22 e 23 do Decreto 66.436, de 13 de
janeiro de 2022.

São Paulo, 20 de ABRIL de 2022
CESAR BASTOS TAVARES DOS SANTOS
Oficial Administrativo

Assessoria de Emendas Parlamentares da Chefia de Gabinete

SESPPAR000275EM/2022

Assinado com senha por: CESAR BASTOS TAVARES DOS SANTOS - 20/04/2022 as 16:35:25
Documento Nº: 039555A2807166 Consulta é autenticada em:
hnps://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documenio/OBQBSSAZBO7166
—
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ADO DE SÃO l'AL'LO
SECRETARIA DE ESPORTES

GOVERNO DO

FOLHA CAPA EMENDA 2022.075.39855

Parlamentar: Rafael Silva

Municipio: RIBEIRÃO PRETO

Ano Referência: 2022

Órgão/Entidade: Secretaria de Espones

CNPJ do beneficiário: 56.024581/0001-56

Objeto: Aquisição de academia ao ar livre

Beneliciário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

Valor (R$): 50.000,00

Ação: Não Saúde
Observação:
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Prefeitura Municiãái de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

PLANO DE TRABALHO

PROJETO ARENINHA

—

PREFEITURA
Plano de Trabalho conforme Decreto 65.084 de 23/07/2020. alterado pelo Decreto nº 65.246 de 15/11/2021, em atendimento ao
Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/05/1993, à Lel nº 6.444 de 20/11/1988. nos moldes do disposto no Decreto nº 52.479 de
14/12/2007 e no Decreto nº 66,173 de 2611 0/2021.

“cªixa

- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓDULOS
QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE BASQUETE DE RUA 3x3

1)

PROJETO ARENINHA

ESPORTIVOS CONST/TUIDO Dl

'

2) Nome

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
3) CNPJ
56.024.581/0001-56
6) CEP
14010-140

,

'

7) DDD
16

*

;

5) Nª

4) Endereço
Praça Barão do Rio Branco

s/ nº

8) Telefone

9) E-mail institucional

3977-9019

gro'elosQribe/raogrelosg govbr e
ov.br
com/emos ribeirao retos
.

xm

10) Nome

1)

IAnlônio Duane Nogueira Junior
13) Período do Mandato
01 /01 / 2021
à 31 / 12 / 2024

RG

14) E—mail institucional
azianenogueLacaãribeilaogfâºjpªQLm

16) Nome
Rodrigo caride Gonçalves

18) CPF

258.720.988-98

20) Nº
627

'

21) CEP
14085-340

23) E-mail institucional
convenías©ríbeíraoprelo,sp.gcv.br

25) Telefone Comercial

26) Telefone Celular
9 915843540

3604—9920

27) Nome
Flávio Herrera Filho
João Eduardo Zaralíní Perdona
30) Profissão (Engenneiro ou'Arquiieio)
Engenheiro
Engenheiro

29) CPF
408,327828-58
433.012.368-12

28) RG
;

'

'
'

31) Nº CREA/CAU

'

49.738331-5
53.210.548-5
'

V32)

NªART/RRT

5070254544-SP
5070161327—SP

OBS.:
1)

pessoal

Quawºgueirªiªribgirªºgfetºeswyem»

28386008

22) Municlpio
Ribeirão Preto
16

15) E—mail

17) RG

19) Endereço Comercial
Rua Camilo de Matos

24) DDD

12) CPF
048.048.B1B—59

137698835

Í

Enviar guia da ART/RTT com o comprovante de pagamento. conforme Manual de Preenchimento.

*

ª
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Estado de São Paulo
34) Nº
34.1 — slnº

33) Endereço
33.1 — Rua WrgílioAnionio Simionaio
33.2 Avenida Miguel Padulla
33.3 Rua Galo Brave
33.4 — Rua José Aparecido da Silva
33.5 .. Rua Antônio Fregonesl

-

34.2 — s/nº
34.3 s/nº
34,4 s/nª
34.5 — slnº

-

-

»—

37)

36) CEP
36.1 — 14070-690

—'

362 —14110—000
36,3
36.4
36.5

—

14063—085

—-

14056-812

—

14098—328

N“

37.1
«37.2

37.3
37.4
37.5

——

-

da Matrícula do Imóvel
137.153
104.932
177.578

- 200356
109.254
—

35) Bairro
35.1 —Adelino Simioni
35,2 Bonfim Paulista
——

35.3
35.4
35,5

—
-—

—

Jd, Cristo Redentor
Jd. Paiva
Jd. Manoel Penna

38) Nº do Livro do Registro Geral
381 Livro nº 2
38.2 — Livro nº 2
38,23 — Livro nº 2
38.4 — Livro nº 2
385 — L'wro nª 2

:

-

;

';

1

'

OBS.:

do imóvel destinado ao local de execução do objeto do convênio. devídament
iunto ao Cartório de Registro de Imóveis. Caso o imóvel não seja de propriedad
da Prefeitura, a certidão atualizada deverá estar acompanhada de contrato ou publicação em Diário ºficial que com prov
a posse direta do imóvel pelo municipio.

Enviar a CERTIDÃO

1)

ATUAUZADA

REGISTRADA EM NOME DA PREFEITURA

:)
2)

f

.

Enviar mapa do município ou croqui identificando local da local de execução do objeto contendo o nome das ruas de maneira
LEGÍVEL.

39) 0 presente Convênio tem por objetivo o fornecimento e instalação de "MÓDULOS ESPORTIVOS" para prática de atividades fisica
e esportivas. conforme art,

Dimensões:
o

.

Módulo 01: 01 (uma) quadra de gramado sintético, com iluminação e arquibancada;
Área (LxP) (20.5 x 35,0) metros — 717.5rnª
Módulo 02: 01 (uma) quadra de basquete 3x3 (três por três). com iluminação.
Area (LxP) (20.5 x 15,0) metros — 307,5:112

Capacidade de lotação: aproximadamente

100

pessoas sentadas.

40)
Oferecer à população equipamento adequado à prática desportiva. ampliando a oferta de atividades iisicas disponiveis. visand
promover a melhora da qualidade de vida e saúde de seus frequentadores. em atendimento ao contido nos amigos 264 e 265 d
Constituição Estadual Paulisia.

41)

ltem

,

3

,,

Máximo

Minimo

,

Preparação do Terreno pelo

(1)

Prazo em dias

Especificações

]

*

Municipio

'

10

-

,

(2)

oeiu Estado
Execução da Base

35

11
A

(2)

Esportivos"
peio Estado
Implantação e conclusão da instalação dos "Módulos

65

36

'

É

LEGENDA:
(1)

Pregaragão do Terreno gelo Municigio

(2)

Execução da Base

ªlo Estad

:

—

Prazo máximo de 10 (dez) dias

Prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias após a assinatura do Termo de Convênio

(3) Imelantaª'o e conclusão da instalação dos “Módulos Esgortivos" : Este item e seu prazo de execução. será iniciado quand
do Aieste (De Acordo) do engenheiro ou arquiteto responsável e do prestador de serviço quanto a peneira execução da “base“. Praz
máximo de 30 (trinta) dias para a empresa contratada pela Secretaria Estadual de Esportes iniciar e concluir a instalação dos Módulo
Esportivos.
:

;.

"ºt
)

,?
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Convenente deverá apresentar os seguintes atos preparatórios e que serão supervisionada-r
durante o convênio:

O Município

Instalar uma placa em chapa de aço galvanizada de identiâcação do objeto do convênio. conforme modelo do
Governo do Estado de São Paulo.
Autorizar a implantação da base dos "Módulos Esportivos“ em terreno próprio do municipio ou com posse comprovada
a ser designado pela Prefeitura. mediante Lei ou licença do Poder Executivo ou Legislativo, inclusive aprovando
base executada pela Licitante contratada no Departamento de Obras do Municipio (ou equivalente), isento de taxaª€
de análise da documentação exigida para construções no municipio,

.

Fornecer o terreno para a execução da base que deverá ser absolutamente plano. horizontal, em área municip
apropriada às práticas desportivas e para tanto deverá ser submetido previamente à apreciação. acompanhado d
levantamento topográfico planialtímétrico cadastral, com declividade de meio a um por cento (0.5 — 1,0%) a partir d
centro do campo,

]

Deverá ter resistência suãciente para receber o embasamento movivel da quadra e seus módulos.
O grau de

compactação minimo requerido a ser atingido na compactação de cada camada devera ser de noventa por
cento (90%) PN referente ao ensaio de compactação Proctor (ABNT-MB-SGIEnergia Normal). 3 ser aferido por ensaio

de

Hilf—Proctor.

compactação deverá ser efetuada com

camadas lançadas de o vinte (20'
centímetros totalizando um mínimo de quatro (4) camadas. prevendo—se o mínimo de cinco (05) passadas do rot
compactador por camada, ressalvando o grau de compactação minimo indicado.

A

rolo compactador tipo tamping em

espessura da camada, o tipo e o número de passagens do equipamento de compactação poderão ser alterados er
função de observações feitas durante os trabathos iniciais. Todo o apoio técnico e o acompanhamento durante
execução deverá ser realizada junto com um engenheiro civil e/ou responsável do Municipio, minimizando possívei
divergências durante a instalação dos referidos Módulos.

A

Durante a preparação do terreno, a praça de compactação deverá ser mantida com declividade mínima de 0.5-1.0 º
para permitir o rápido escoamento das águas de chuva, devido as superfícies serem seladas com rolo liso em instant
imediatamente anterior e escarifrcadas a posteriori. As cotas finais do aterro compactado deverão obedecer a
estabelecido nos desenhos de projeto. fornecidos pela licitante contratada.
Equipamentos Sugeridos: 01 Escavadeira Hidráulica; 04 Caminhão basculante; 01 Rolo Compactador, O
Motoniveladora, 01 Retroescavadeira, 01 Caminhão Pipa com capacidade de 5,0 mi! e 01 Arado para trator com 0
discos.
Deverá, ainda, projetar e fornecer os seguintes itens complementares. de modo a permitir a execução das obras
depois, o uso e a manutenção dos "Modulos Esportivos":

,

ª

e

A_.,.._.

Entrada de energia, com caixa de entrada. medição para pontos de luz e força (nos padrões da concessionária loca
necessários para execução das obras e iluminação do parque esportivo.

___...A

«...,—caiam...”

;

%CRETARIA PAi-“li? KMPRKMXR
Em seguida às Comissr

Ã

E

DYSTRTBUIR
fls. 91/117

'unicipal de Ribeirão Preto

Ribeirãº Pre.

?

dode São Paulo

'

Dec .

'

“,
'

ª'

;

DECLARAÇÃO
ENTE—
“:s AÇOES que visam a execução do objeto do convênio serão praticadas, fielmente, nos
prazo
iTEM 10 do presente Plano de Trabalho, sob pena de rescisão unilateral do Convênio pelo Estado

DECLARAÇÃO

:

z'

Declaramos que o município assegura a realização dos ATOS PREPARATÓRIOS descritos no item 11” deste plano d
trabalho e seguindo as especificações nele constante, visando a execução da “base" e instalação dos equipamentos d
Projeto Areninha.

ª

_

<,

44)

DECLARAÇÃO

';

Declaramos que não assinamos convênio com o mesmo objeto com outras Secretarias de Estado ou Ministérios,

45)

LAUDO TÉCNICO

Objeto do Convênio: PROJETO ARENINHA
Local da Construção da Base: Matricula — 137.153,

Í

Bairro —-Adelino Simioni
104.932.Baírro — Bonfim Paulista
177.878, Bairro — Jd. Cristo Redentor
200.996, Bairro — Jd. Paiva

Matricula —
Matricula
Matricula —
Matricula — 109.284, Bairro

-

Engenheiro:

—

Jd. Manoel Penna

Flávio Herrera Filho

i

Realizei vistoria do local onde será executada a "base" e a instalação dos módulos acima mencionados. e constatei qu
os terrenos se encontram em condições de receber a execução das bases e a instalação do objeto deste convênio, con
toda infraestrutura necessária em atendimento a legislação Municipal. Estadual e Federal vigente.
Cabe a mim, como Responsável Técnico da Prefeitura acompanhar a execução da base e a instalação dos modulo

*

:

esportivos.

46)

47)

FilEiEtR/ião PRETO
(Local)

M

___—“___

48) ,

Nome: António Duarte Nogueira Júnior
Cargo: Prefeito Municipal

Nome: Rodrigo
Cargo: Gestor

e

gº??

'

(Data)

».

wªi
Cºide

]

ªq

Gon

.

/'/

X,

.

tves
.

º

49

sua EIRÃO PRE

18' 03/2022

Filho

Hªs/44

Prefeitura Municipalde Ribe

Cámara Municipal de Ribeirão Preto
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Protocolo Geral nº 12817/2022

Gabinete do Prefeito

Dalaz28104/2022 Horário: 09:53
LEG -

Ribeirão Preto, 25 de abril de 2022,

Of. n.“ l.606/2.022—CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa
Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, 0 incluso Projeto de
Lei que: AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.697.855,61

(DOZE

MILHÓES,

SEISCENTOS

E

NOVENTA

E

SETE

MIL,

OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM
CENTAVOS),

PARA

ATENDER

NECESSIDADE

DE

ADEQUAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA, INCLUSÃO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

—

POR SUPERÁVIT EM DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E,
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 09 laudas, justificando-se
propositura pelas razões que adiante seguem:

%

.
aí!!/)f“ “

Prefeitura Munici al de Ribeirão Preto
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Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei visa autorizar a abertura de

crédito suplementar no valor de R$ 12.697.855,61 (doze milhões, seiscentos e
noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos)
pela Secretaria Municipal da Fazenda a favor das Secretarias de Assistência Social,
Infraestrutura, Esportes e Governo.
Para a Secretaria Municipal de Assistência Social o
valor do crédito será de R$ 1.755.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco
mil reais), que será destinado a prestação dos serviços executados no Complexo
CETREM e Centro POP, por meio de parceria, a ser realizada através de
Chamamento Público.
Informamos que o contrato do processo seletivo dos
Educadores Sociais que estão lotados no Complexo CETREM e no Centro POP
acabou em 31 de março de 2022, não podendo ser renovado. Assim, a parceria se
apresenta como uma possibilidade de permanência dos referidos serviços, com o
fornecimento de uma equipe de recursos

humanos em Várias áreas, pra o

funcionamento 24 horas por dia, sete dias da semana, sem prejuízo da política
pública.
A dispensa para o Chamamento Público se encontra
amparada no artigo 30, incisos

I

e VI da Lei Federal nº 13.019/2014 e Resolução nº

21, de 24/11/2016, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(atual Ministério da Cidadania) e no artigo 18, inciso

I

do Decreto Municipal n

048/2017.
&

O custo mensal da parceria será de R$ 195.000,00

ento

e noventa e cinco mil reais), totalizando no período de abril a dezembro de 2022, R$

1.755.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil reais).
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Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. o valor
do crédito será de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) a serem
destinados a abertura de novo certame licitatório para contratação de empresa
especializada para a conservação de pavimentos viários betuminosos nas vias
públicas do município (operação “tapa buracos”), com fornecimento de mão de
obra, material e equipamentos.
Para a Secretaria Municipal de Esportes, 0 valor do
crédito será de R$ 2.192.855,61 (dois milhões cento e noventa e dois mil oitocentos
e

cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos).
Tal recurso terá a seguinte destinação:

-

R$ 340.000,00: abertura de novo processo licitatório

para contratação de professores de educação física, para ministrarem aulas para os
idosos participantes do PIC 7 Programa de Integração Comunitária, uma vez que o
contrato que estava Vigente se encerrou;

-

R$

806.878,83:

contrapartida

do

Convênio

nº

353/2020, firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e o Município de Ribeirão Preto, cujos recursos serão
destinados a reforma e cobertura da quadra da Praça Armando Lagamba no bairro
Quintino Facci H.
O projeto inicial compreendia a reforma da Praça, no

entanto, com a necessidade de demolição da cobertura existente devido ao risc
iminente de queda, foi apresentado um novo cálculo pela engenharia com val r
mais atuais das tabelas oficiais atualizadas.

(
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R$

-

731.079,37:

contrapartida

do

Convênio

nº

880034/2018, firmado entre a União Federal, por meio do Ministério do Esporte e o
Município de Ribeirão Preto, cujos recursos

serão

destinados a reforma e

modernização da quadra poliesportiva do bairro Lacerda Chaves.
Neste convênio, os valores da contrapartida tiveram que
ser ajustados, diante da grande alta nos preços nas matérias primas da construção
civil, principalmente do aço, decorrente da pandemia de Covid-l9, resultando na
defasagem do valor inicial apurado.

R$

-

42.753,78:

contrapartida

do

Convênio

nºJ

894308/2019, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da
Cidadania e o Município de Ribeirão Preto, para aquisição e instalação de
equipamentos de academias ao ar livre (10 conjuntos).
No

referido

convênio,

o

recurso

pactuado

não

compreendia custeio, sendo que a confecção das bases flcou como contrapartida do
município. O valor inicialmente previsto teve como a base a licitação anterior de
mesmo objeto, porém, os valores foram alteração em razão da grande alta de preços
nas matérias primas da construção civil, em decorrência da pandemia de Covid-l9.

-

R$ 129.903,09:

contrapartida do Convênio firmado

entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes e o Município
de Ribeirão Preto, para aquisição e instalação de equipamentos de academias ao ar

livre (9 conjuntos). Houve demora na concretização do convênio, ocasionando
defasagem dos valores, além grande alta de preços nas matérias primas da
construção civil, em decorrência da pandemia de Covid-l9.

;th
-

o

R$ 62.250,27: contrapartida do Convênio firmado e re

Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes e o Município de
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Ribeirão Preto, para aquisição e instalação de equipamentos de academias ao ar
livre (4 conjuntos). Houve demora na concretização do convênio, ocasionando
defasagem dos valores, além grande alta de preços nas matérias primas da
construção civil, em decorrência da pandemia de Covid-l9.

-

R$ 52.250,27: contrapartida do Convênio firmado entre

o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes e o Município de

Ribeirão Preto, para aquisição e instalação de equipamentos de academias ao ar
livre (4 conjuntos). Houve demora na concretização do convênio, ocasionando
defasagem dos valores, além grande alta de preços nas matérias primas da
construção civil, em decorrência da pandemia de Covid-l9.

-

R$ 27.740,00: contrapartida do Convênio que tramita

junto ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esportes
e o Município de Ribeirão Preto, para implantação do Projeto Areninha, que

consiste no fornecimento e montagem de módulos esportivos constituídos de quadra
de futebol Society e quadra de basquete de rua. O convênio ainda está tramitando e
não foi assinado até o momento.

Informamos que seguem em anexo as cópias de todos os
convênios supracitados.
Para a Secretaria Municipal de Governo, o valor do
crédito será de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) que serão destinados
a contratação de empresa para fornecerem alimentação para os atiradores do Tiro d
Guerra durante o ano.
»

Expostas,

dessa forma. as razões que justifi am a

propositura, aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nobre
Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.
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Sem outro particular, aproveitamos

&

oportunidade para

reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

L'
'

OGUEIRA
Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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EMENTA: ACRESCENTA O INCISO X
AO ART. 2D DA RESOLUÇÃO 15/20215
CONFORMA ESPECIFICA.

Nº

)

'“

Senhor Presidente
Art.

lº

"X -

Representantes escolhidas por grupo de mulheres auto organizadas.”

Fica criado o inciso

Art. 2º Esta Resolução

disposições em contrário.

X,

no artigo 29, da Resolução n.15/2021, com a seguinte redação:

entrará em vigor na data da sua publicação, revogando—se as

Sala das Sessões DFL de

( ;

E

de 2022

%%%&
a udeti ZiÉ/
Vereadou

CC)-VEREADORES COLETT'T) POPULAR JUDETI ZILLI

'A'
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JUSTIFICATIVA

0 presente inciso

do artigo 29, foi discutido pela Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos
das Mulheres, com o intuito de possibilitar a participação de novos grupos de mulheres que
não foram contemplados na criação da Resolução n. 15/2021.
)(

Diante todo o exposto, conto com a sensibilidade de Vossas
Excelê ncias para a aprovação do presente Projeto de Resolução.

Sala das Sessões

ª“? de [)llõlj

de 2022

%%%M%
CO—VEREA/DORES

Vereadorál/ Lideti Zilli

COLETIVO POPULAR JUDETI ZlLLl

vªr

0%!21

amra Municipal de Ribelrão Preto
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Estado de São Paulo

PROJETO DE DECRETO

_?

LEGISLATIVO

09

,!

.,

%

CARLOS
MACIEL”,
ESPECIFÍCA

ONFORME

SENHOR PRESIDENTE,
Artigo 1º — Fica, pelo presente Decreto
egíslativo, concedido aO ”DR. BENEDITO CARLOS MACIEL” O título de cidadão
pelo reconhecimento dos relevantes serviços prestados aO município.

'

ibeiâgpretano,

M

Artigo 2º
&)?sig-nada pela Presidência do Legislativo.

—

A láurea será outorgada em sessão solene a ser

Artigo 3º — 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 em Vig r
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA
O PROFESSOR DOUTOR BENEDITO CARLOS MACIEL, nasceu em Tanabi em 22 de
dezembro de 1950, filho de Ivo Maciel e Divina Faccas Maciel, casado com Léa Maria
Zanini Maciel, com quem teve dois filhos, Carlos Eduardo Zanini Maciel e Ana Luiza
Zanini Maciel Campos.

Cursou Medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São
Paulo, entre 1969 e 1974, recebendo o titulo de médico em 13 de dezembro de 1974. Fez
Residência Médica em Clínica Médica e em Cardiologia, Vinculado ao Departamento de
Clínica Médica, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Cursou Pós-Graduação Sensu Stricto, junto a Área de Concentração de Clínica Médica, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, entre 1976 e
1983. E Mestre em Clínica Médica: após Defesa Pública de Dissertação de Mestrado, com
o título ”Regulação autonômica da frequência cardíaca em indivíduos normais. E Doutor
em Clínica Médica: após a Defesa Pública de Tese de Doutoramento, com o titulo:
“Contribuição de mecanismos autonômicos nas modificações da frequência cardíaca
induzidas pelo treinamento físico”, realizada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
da Universidade de São Paulo, em 24 de novembro de 1983. E Livre-Docente em
Cardiologia: após aprovação em concurso de Títulos e Provas, realizado na Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, entre 02 e 04/ 07/ 1987. E PósDoutorado realizado no Laboratório de Doppler Ecocardiografia (Prof. Dr. David ]. Sahn),
Divisão de Cardiologia Pediátrica, Universidade da Califórnia, San Diego, Califórnia,
USA, entre setembro de 1987 e fevereiro de 1989.
Desde 0 ano de 2015, está a frente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, como superintendente de um dos maiores complexos de Saúde do País,
com referência internacional pela excelência na prestação de serviços à população, por ser
um local de constantes inovações científicas que ajudam a melhorar a qualidade de Vida
de seus pacientes.
RAZÃO PELA QUAL, É COM MUITA SATISFAÇÃO QUE PROPONHO A PRESENTE
PROPOSITURA E SOLICITO AOS NOBRES COLEGAS A SUA APROVAÇÃO.
SALA DA SESSÃO 28 de abril de 2022.

,
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Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

YOKGYH7I.

www.ribeiraogretosp.govbr
Rua Lafaiete, 1000

—

CEP: [4015-080

—

Tel.: (16) 3977-5700

DIEZ.

código

Certidão nº. 2022/44793
GASPAR

o

e

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS, COM EFEITO NEGATIVO
RIBAS

Erika Lamaro Sarti, chefe substituta da Divisão de.Atendimento

2022/044793

e

Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações
contidas em nossos bancos de dados e arquivos do sistema CONSIST-AM, quanto a Tributos
Mobiliários — ISS não consta débito ate' a presente data. Quanto a Tributos Imobiliários —
Consta, em Dívida Ativa, Débito de IPTU, para o imóvel cadastro nº 260.185, exercício de
2019, no valor de R$570,81. Foi apresentado o recibo de pagamento datado de 13/04/2022,
para o débito acima descrito, porém sem tempo hábil para baixa do mesmo em nosso sistema.
Assim sendo, a certidão positiva com efeito negativa fica concedida observando-se o
disposto no Artigo 206 combinado com o Artigo 151, Inciso III do C.T.N. que suspende a
exigibilidade do crédito tributário. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar
quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a
ser apuradas. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

ADRIANA

PMRP

e
processo

MENDES

o
informe

FERREIRA

e

LUCIANO

Protocolo nº: 2022/44793
Nome: BENEDITO CARLOS MACIEL
CPF nº: 358.340.218-91
RG nº: 4497453 SSP/SP
Endereço: RUA DR JOÃO GOMES ROCHA, Nº 885, APTO 04, JARDIM IRAJÁ

e
SARTI

LAMARO

Certidão válida por 180 dias.
Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.
Esta Certidão só terá validade com as assinaturas digitais à direita deste documento.

ERIKA

e

hnpszllribeiraopreto.solarbpm.softplancombr/atendimento/conferenciaDocumento

O referido é verdade.
Ribeirão Preto, 14 de abril de 2022

FURQUIM

VISTO
MARCOS

ERIKA LAMARO SARTI
Chefe Substituta da Divisão de Atendimento
e Cobrança

MARCOS FURQUIM
Diretor do Departamento de
Tributos Imobiliários

por

digitalmente

assinado

POSNEG 2022/44793
Emolumentos referentes a protocolo: Cobrança suspensa ate' decisão final, conforme E.I.
08/ I0 DCMC.
Lei Complementar nº1428, artigo 261 de 27/12/2002, CTM
Digitado por: Giuliana Pinocci Gomes.
Conferido por: Adriana Ribas Gaspar Diez.

site

o
acesse

Documento

-

1

conferência,

de

1

Pág.

Para

Assinaturas do documento
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"POSNEG 2022-44793 BENEDITO CARLOS MACIEL "

Código para verificação: YOKGYH7I
Este documento

foi

assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
:

MARCOS FURQUIM (CPF: 071.XXX.058-XX) em 27/04/2022 às 09:24:44 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emiiido em 23/11/2021

»

08:26:25 e válido até 23/11/2121

-

08:26:25.

(Assinatura do sistema)

ERIKA LAMARO SARTI (CPF: 278.XXX.008-XX) em 26/04/2022
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/11/2021
(Assinatura do sistema)

-

às 16:34:54

08:43:26 e válido até 23/11/2121

-

LUCIANO FERREIRA MENDES (CPF: 087.XXX.696-XX) em 26/04/2022
Emitido por: "SoiarBPM", emitido em 2311112021
(Assinatura do sistema)

»

(GMT—03:00)

08:43:26.

às 16:26:02 (GMT-03:00)

10:16:15 e válido até 23/11/2121 -10:16:15,

ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ (CPF: 071.XXX.338-XX) em 14/04/2022

as 11:16:54

(GMT—03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 22/12/2021 , 12:13:37 e válido até 22/12/2121 - 12:13:37.
(Assinatura do sistema)

Para verincar a autenticidade desta cópia, acesse o link
httpszllribeiraopretosolarbpm.softpian.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP
2022/044793 e o código YOKGYH7I ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência,

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabil/zada na numeração de páginas de processo.
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Curriculum Vitae Resumido
Benedito Carlos Maciel
1.

Identificação
.
-

.
0

.
.
.

'
.
-

2.

22 de dezembro de 1950
Data de Nascimento:
Naturalidade:
Tanabi, Estado de São Paulo
Ivo Maciel e Divina Faccas Maciel
Filiação:
Casado com Léa Maria Zanini Maciel
Estado civil:
Carlos Eduardo Zanini Maciel e Ana Luiza Zanini
Filhos:
Maciel de Campos
R.G.:
4.497.453-X — SSP-SP
C.P.F.:

358.340,218/91
Rua Dr. João Gomes da Rocha, 885 apto. 04;
Endereço:
14020-550 - Ribeirão Preto — SP
E-mail:
bcmacie|©fmrp.usp.br ou bcmacie|©hcrp.usp.br
Posição atual: Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, desde 2015

Formação intelectual, desenvolvimento profissional e acadêmico
2.1 Formação básica

Curso primário: realizado no Instituto de Educação “Padre Fidélis", em
Tanabi, Estado de São Paulo, entre 1957 e 1961.
Curso secundário: realizado no Instituto de Educação “Padre Fidélis", em
Tanabi, Estado de São Paulo, entre 1962 e 1965.
Curso colegial: realizado, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, no
Instituto de Educação “Otoniel Mota" e na Escola Normal “São José“, de
1966 a 1968.
2.2 Formação Médica

Curso Superior: realizou o Curso Médico na Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, entre 1969 e 1974,
recebendo o título de médico em 13 de dezembro de 1974.
2,3 Pós-graduação

Residência Médica: cumpriu, de fevereiro de 1975 a janeiro de 1976,
programa de Residência em Clínica Médica e, de fevereiro de 1976 a
janeiro de 1977, programa de Residência Médica em Cardiologia,
vinculado ao Departamento de Clínica Médica, no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Curso de Pós-Graduação Sensu Stricto: realizado junto à Área de
Concentração de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, da Universidade de São Paulo, entre 1976 e 1983.
Mestre em Clínica Médica: após Defesa Pública de Dissertação de
Mestrado, com o título “Regulação autonômica da frequência cardíaca em
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individuos normais. Contribuição ao estudo da resposta cronotrópica ao
exercício físico (dinâmico e isométrico)”, realizada na Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, em 28 de
agosto de 1979.

Doutor em Clínica Médica:

após a Defesa Pública de Tese de
Doutoramento, com o título: “Contribuição de mecanismos autonômicos
nas modificações da frequência cardíaca induzidas pelo treinamento
fisico", realizada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da
Universidade de São Paulo, em 24 de novembro de 1983.
2.4 Livre-docência

Livre-Docente em Cardiologia: após aprovação em concurso de Títulos
e Provas, realizado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da
Universidade de São Paulo, entre 02 e 04/07/1987.
2.5 Pós-doutorado

Pós-Doutorado realizado no Laboratório de Doppler Ecocardiografia (Prof.
J. Sahn), Divisão de Cardiologia Pediátrica, Universidade da
Califórnia, San Diego, Califórnia, USA, entre setembro de 1987 e fevereiro
de 1989.
Dr. David

2.6

Estágios
Laboratório de Ecocardiografia do Centro de Cardiologia Não Invasiva
Juarez Ortiz e Dr. Afonso Y. Matsumoto), São Paulo, de 10 de
fevereiro de 1982 a 30 de novembro de 1982, com carga horária de 10

(Dr.

horas semanais.

Laboratório de Doppler Ecocardiografia (Prof. Dr. James Seward), Mayo
Clinic, Rochester, Minessota, USA, de 04/01 a 15/01/1993.
Laboratório de Doppler Ecocardiografia (Dr. Eugenio Picano), Instituto
de Fisiologia Clínica, Pisa, Itália, de 10/12 a 30/12/1993.

2.7

Atividades profissionais
Médico Assistente da Seção de Hemodinâmica e Função Pulmonar do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da
Universidade de São Paulo, entre 1981 e 1984.
Professor Colaborador do Departamento de Clínica Médica, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo,
entre 1984 e 1986.
Professor Assistente Doutor do Departamento de Clinica Médica, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo,
de 22 de fevereiro de 1986 a 1987.
Professor Livre-Docente do Departamento de Clínica Médica, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo,
entrejulho de 1987 e novembro de 1988.
Professor Associado do Departamento de Clínica Médica, da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. a partir de
01/12/1988.

Professor Titular do Departamento de Clinica Médica, da Faculdade de

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a partir de
12/2005.
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2.8

.
o

Títulos de Especialista
Título de Especialista em Cardiologia concedido pela Sociedade Brasileira
de Cardiologia e pela Associação Médica Brasileira, em 13 de abril de 1996.
Certificado de Habilitação em Ecocardiografia concedido pelo
Departamento de Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
em 30 de junho de 1996.
Formação em gestão de organizações de saúde

2.9

.

Curso MBA (Master in Business Administration) em Gestão de
Organizações de Saúde ministrado pela Fundação para a Pesquisa e o

Desenvolvimento
Contabilidade
Economia
da
Administração,
e
vinculada a Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEARP),
entre abril de 2003 e dezembro de 2004,
(FUNDACE),

3.

Atividades de Ensino

3.1

Curso Pré-Vestibular

Professor do Curso pré-vestibular “Oswaldo Cruz" (COC), entre fevereiro de
1969 e dezembro de 1974, ministrando aulas práticas de Biologia e aulas
teóricas de Matemática e Zoologia.
3.2

Graduação

Ao longo da carreira docente, desenvolveu continuamente atividades

didáticas com alunos de graduação do curso de Medicina, em
ambulatórios, enfermarias e nos laboratórios de exames especializados

das Disciplinas de Cardiologia, Semiologia Médica e de Internato do
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP.

Coordenador da Disciplina de Cardiologia do Departamento de Clínica Médica
- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — USP, entre setembro de 1990 e
dezembro de 1991.

Coordenador da Disciplina de Semiologia Geral, do curso de Medicina da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, entre 2003 e 2005.

3.3

Pós-graduação (Sensu Stricto)

de coordenar a disciplina Tópicos Avançados em Cardiologia, 72 horas,
ministrou aulas pontuais em número expressivo de disciplinas de pós-graduação
de diversos Departamentos Clínicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
ao longo de toda sua carreira docente
Além

3.4

Pós-graduação (Sensu Lato)

Preceptor titular dos Médicos Residentes do Departamento de Clínica
Médica, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, entre 03/85 e 06/87.
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Coordenador do programa de Residência Médica em Cardiologia do Hospital
das Clínicas da FMRPUSP e preceptor dos Médicos Residentes, entre 1984 e
1997.

Coordenador do programa de Residência Médica em Doppler ecocardiografia
do Hospital das Clínicas da FMRPUSP e preceptor dos Médicos Residentes, de
1995 a 2009.
3.5

Gestão em Organizações de Saúde

Atuação no Planejamento e Implementação do MBA Gestão de
Organizações de Saúde, promovido pela Fundação para a Pesquisa e o
Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE),
vinculada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (FEARP), em 2002.
Coordenador do MBA Gestão de Organizações de Saúde, promovido pela
Fundação para a Pesquisa e o Desenvolvimento da Administração,
Contabilidade e Economia (FUNDACE), vinculada à Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(FEARP), em 2003.

4. Atividades de

Pesquisa

. Publicações

Científicas
Indicadores quantitativos

Periódicos de circulação internacional

117

Periódicos de circulação nacional

93

Capítulos de Livros Editados no Exterior

10

Capítulos de Livros Editados no Brasil

22

Livros editados

3

Teses e Monografias

4

Dissertações de Mestrados orientadas

6

Teses de Doutorado orientadas

8

Número de resumos publicados no exterior

66

Número de resumos publicados no Brasil

248

.

Link

para Curriculo Lattes

Endereço para acessar este CV: http:/llattes.cnpq.br/2566660669322049

.

Link

para Research

ID:

B-1607-2013

http:/[www.researcherid.com/rid/B—1607-201 3
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5.5

Centro de Dor Torácica e Unidade de Emergência

Participação da supervisão das atividades de médicos residentes e doutorandos
no atendimento de pacientes na Unidade de Emergência do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em regime de plantão,
entre 1984 e 1992.
Participação da supervisão das atividades de médicos residentes no
atendimento de pacientes no Centro de Dor Torácica do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, entre 1997 e 2002.

6.

Atividades Administrativas
Laboratório de Doppler Ecocardiografia

6.1

Implantou e Coordenour o Laboratório de Doppler Ecocardiografia da Seção de
Cardiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da FMRP-USP, entre1982
e 2009.

Unidade coronariana

6.2

Coordenador Administrativo da Unidade Coronariana do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, entre 1992 e 1998.
6.3
Divisão de Cardiologia
Coordenador da Disciplina de Cardiologia do Departamento de Clínica Médica entre setembro de 1990 e dezembro de 1991.
Coordenador e Supervisor da Divisão de Cardiologia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, entre 2004 e 2009.
Coordenador do Centro de Dor Torácica da Divisão de Cardiologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, entre 1999 e 2002.
6.4

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Universidade de São Paulo

Coordenador da Seção de Documentação Científica da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, entre julho de 1989 e março de 1993.
Membro da Comissão Especial de Regime de Trabalho (CERT) junto a Reitoria
da USP, 2006-2009.
Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, março de 2009março de 2013.
Membro da Comissão de Atividades Acadêmicas da USP, 2010—2013
6.5

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Diretor Executivo da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do
HCFMRP—USP — FAEPA, de 06 de novembro de 1996 a 26 de março de 2003.
Presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das CIínicas/FMRP-USP entre 2009 e 2013
Membro do Conselho Consultivo da FAEPA — Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto USP, de 21 de dezembro de 2004 a 20 de dezembro de 2008
e, posteriormente, de 2014 até os dias atuais,
——
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Presidente do Conselho Consultivo do Hospital Estadual de Ribeirão Preto, do
Hospital Estadual de Serrana, do Hospital Estadual de Américo Brasiliense e do
Centro de Referência da Saúde da Mulher — Mater, de Ribeirão Preto, entre 2019
e 2022.

6.6

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da

USP

Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, desde 15 de março de 2015.

Presidente do Conselho Deliberativo do Hospital das CIínicas/FMRP-USP, 20092013

de Atenção à Saúde do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2013-2015

Diretor do Departamento

7.

Filiações, Títulos, Premiações e Distinções Especiais

7. 1

Sociedades Científicas
Vice-Presidente da Sociedade de Cardiologia de Ribeirão Preto - Regional
SOCESP (Agosto/95 ate' Agosto/97).
Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 25 de novembro de 1976,
matrícula 01872-8.

Membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.
Membro do Departamento de Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de
Cardiologia.
Membro da American Society of Echocardiography.
Membro da American Heart Association.
7. 2

Prêmios e distinções
Prêmio Egas Armelin, melhor trabalho de Ecocardiografia publicado no
Brasil: “Disfunção sistólica e diastólica do VE nas formas indeterminada,
digestiva e cardíaca crônica da doença de Chagas", no Congresso Brasileiro
de Ecocardiografia, realizado no Rio de Janeiro de 22 a 25 de outubro de 1989.
Prêmio Berger, melhor trabalho: “Efeito da complacência atrial nas dimensões
de jatos regurgitantes avaliados pelo Doppler em cores", apresentado no
Congresso Brasileiro de Ecocardiografia, realizado no Rio de Janeiro de 22 a 25
de outubro de 1989.
Prêmio de Melhor Trabalho da Sessão Mural: “Tratamento Cirúrgico da
Endocardite", apresentado no XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de
Cardiologia, em Curitiba, de 02 a 06 de setembro de 1990.
Prêmio Berger, melhor trabalho apresentado no VI Congresso Brasileiro de
Ecocardiografia, em 3 de maio de 1994, “Efeitos da velocidade de variação da
pressão (dp/dt) nas dimensões de jatos regurgitantes avaliados pela Doppler
Ecocardiografia em cores: um estudo in vitro".
I

I
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Prêmio Jabuti 2006 para o Livro: Tratado de Cardiologia SOCESP Melhor
de Ciências Naturais e Ciências da Saúde
Editor setorial, Câmara
—

livro

—

Brasileira do Livro,
Melhor trabalho da sessão de pôsteres como Co—autor do trabalho “Efeitos
da Reabilitação Cardiovascular no Limiar isquêmico e na Capacidade Física de
Coronariopatas.", XIII Simpósio de Fisioterapia, 2007.
Diploma Médico Notável, Câmara Municipal de Ribeirão Preto — SP, 2008.
Prêmio Jonas Talberg 2008 pelo melhor trabalho completo envolvendo Doppler
ecocardiografia, publicado em 2007 em periódico com seletiva politica editorial.,
Departamento de Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Cidadão Emérito Tanabiense, concedido pela Câmara Municipal de Tanabi,
SP, em 2009
Agraciado com a Medalha Armando Salles de Oliveira, a mais alta honraria da
Universidade de São Paulo, condecoração criada para homenagear pessoas,
entidades e organizações que contribuem para a valorização institucional,
cultural, social e acadêmica da USP, em outubro de 2021.

SJC/ZZ
Camara Municipal de Ribeirao Pre
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Câmara Municipal de Rib

Prottocolo Geral nº 12942/2022

Estado de São Paulo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

1©
J

EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO RIBEIRÃO-PRETANO AO SR.
CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA, CONFORME ESPECÍFICA.

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa de Leis o seguinte:

Art. lº - Fica pelo presente Decreto Legislativo, concedido ao Sr. CARLOS ALBERTO
FRANCO FRANÇA, o título de cidadão ribeirão-pretano, em reconhecimento aos
serviços que foram prestados à comunidade.
Art. 2º - A láurea de que trata o artigo anterior será outorgada em Sessão Solene,
designada oportunamente pelo Presidente da Câmara Municipal.

&

ser

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo, correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
—

Art. 4“ - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de. na publicação, revogandose as disposições em contrário.

'
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fªi

Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
JUSTIFICATIVA
O Embaixador Carlos Alberto Franco França nasceu em Goiânia, em 1964, mas

chegou a Ribeirão Preto aos quatro meses de idade, com seus pais. Considera-se, assim,
ribeirão-pretano, uma vez que suas raízes profundas se encontram em Ribeirão Preto. Ao
chegar à cidade, a família foi morar na rua Luiz da Cunha, na Vila Tenório, onde também
viviam tios, a avó e o avô: o senhor Antônio Camarotto, que foi proprietário do “Bar do
T io C amarotto”. Era com ele que ia ver o trem passar na Castro Alves, depois da Joaquim
Nabuco, e assistia aos jogos do Botafogo, às quartas à noite e domingos a tarde.
O embaixador estudou da primeira à oitava séries no Sinhá Junqueira. Entre as memórias
que traz consigo da juventude em Ribeirão Preto, estão a praça do Coração de Maria, a
banca do Fifi. as matinês de domingo nos cines Marrocos e Vitória, o Lar Santana, da
Padaria do Crispim, do primeiro terno, comprado nas Confecções Pedro. A primeira
experiência profissional do embaixador foi também em Ribeirão Preto. Seu primeiro
emprego, aos 12 anos, foi como empacotador no supermercado dos irmãos Cano (onde
hoje e' o Banco Bradesco). Depois foi trabalhar na empresa do pai, nos Campos Eliseos,
como “office boy”.
Em 1982, findo o colegial. o embaixador foi estudar na UnB, em Brasilia. Depois
de graduar em Relações Internacionais e Direito, foi aprovado no concurso do Instituto
Rio Branco e tornou—se diplomata em 1992. Durante a carreira diplomática, serviu 12
anos consecutivos no exterior, nas embaixadas em Assunção, La Paz e Washington. Em
2015, publicou livro intitulado “Integração elétrica Brasil-Bolívia: o encontro no rio
Madeira“. No exterior teve dois filhos, Antônio e Ana Clara. Entre as funções em Brasilia,
foi Chefe do Cerimonial da Presidência da República entre 2018 e 2020 e Chefe da
Assessoria Especial do Presidente Jair Bolsonaro até ser nomeado Ministro das Relações
Exteriores, em 29 de março de 2021. A despeito do período em Brasília e no exterior,
mantém vínculos fortes com Ribeirão Preto, onde ainda vivem a mãe, a irmã e sobrinhos.
() embaixador (: também advogado inscrito na OAB desta Comarca e eleitor da 108ª Zona
Eleitoral da cidade. Leva Ribeirão consigo, na memória, no coração e na formação
educacional e profissional.
Desta forma, pedimos aos nobres pares o acolhimento do presente Projeto de
Decreto Legislativo, com a justa concessão da nobre laurea ao homenageado.

Sala de Sessões, 19 de abril de 2022

rando Veiga
Vereador

/

-—

/

Republicanos
&

Página'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Secretaria da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

1263/2022

Nro.:

Certifica, atendendo a requerimento de parte interessada, que até a presente data,
não consta débito, do abaixo especificado.

C.P.F........:
Nome ..........

308.144.721-68
:

Protocolo:

2022

/

52.115

CARLOS ALBERTO FRANCO FRANCA

MENDES.

FERREIRA

Obs. Esta certidão não elide o direito da Fazenda Municipalde exigir, a qualquer tempo,
os créditos tributários que por ventura venham ser apurados.
LUCIANO

Somente terá validade, com chancela da Prefeitura Municipal, por cento e oitenta dias

e
SARTI

Isento de emolumentos,cont. Decr. 367/88.

Baixa até:

22/04/2022

LAMARO

ERIKA

por

O referido é verdade, Ribeirão Preto,

27

de

Abril

de

2022
digitalmente

assinado

Documento

—

1

de

1

Pág.

Assinaturas do documento
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"CND 2022-52115 CARLOS ALBERTO FRANCO
FRANCA"

Código para verificação: DRQR4WXG
Este documento

ª???

&

foi

assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ERIKA LAMARO SARTI (CPF: 278.XXX.008«XX) em 27/04/2022 às 09:35:45 (GMT—03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/11/2021 - 08:43:26 e válido até 23/11/2121 » 08:43:26.
(Assinatura do sistema)

à“

LUCIANO FERREIRA MENDES (CPF: O87.XXX.696-XX) em 27/04/2022
Emitido por: "SoIarBPM", emitido em 23/11/2021
(Assinatura do sistema)

-

10:16:15 e válido até 23/11/2121

-

às 09:34:57 (GMT-03:00)

10:16:15.

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
httpstllríbeiraopreto.solarbpm.softpian.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos
e informe o processo PMRP
2022/052115 e o código DRQR4WXG ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.
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Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS ALBERTO FRANCO FRANCA
CPF: 308.144.721—68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão se refere a situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11 da Lei nº
8.212. de 24 de julho de 1991.

aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:l/rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

A

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:03:41 do dia 15/12/2021 <hora e data de Brasilia>.
valida até 13/06/2022,
Código de controle da certidão: C668.C92E.D56E.2E17
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,

PT

Órgãos do Governo

E

ª
&

Ministério das

>

Acessoàinformaçáo

Legislação

V

Acessibilidade

0

>
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Q

Reações Exteriores

Composição

Entrar

Gabinete do Ministro das Relações Exteriores

Embaixador Carlos Alberto Franco França

Min/silo

das Relações Exteriores

Nascido em Gobi

:-

em Direito (1990) pela Universidade de Brasilia - UnB, e, em 1992,
concluiu gram n;.ic em diplomacia pelo instituto Pio Bianco , IRBr do Ministério das Relações Exteriores

iªormou-se em Field; ões Interiiac'oriais (1986)
No iiamaraiy. iliic Ou a carreira no
51d

Dor
ve,
De

3

Departamento de Administração e, em 1997, serviu por dois anos no Cerimonial

Pr'esidésnçia da Rooúbuea.

doze anos com cutivos, de 1999 a 201], serviª nas Embaixadas do Brasil em Washington. Assunção e por duas
a em La P onde. foi Minstro—Conseiheiro e efe do setor de energia daqueia Missão dipioi oatica.
:esso ao

Biz-.Sii.

seu/tu por quatro anos no Cerimoniai da Presidência da Republica.

pela Fund.? ão Aieyanclie de Gusmão pubiicou o iivro "integração eietrica Brasii-Boiivia o encontro no no
Madeira" vet são adaptada de se aprovado com Louvor no Curso de Altos Estudos do instituto Rio Branco—IREI:

Em 2015,

Em «gerir

do itamaraiy, de março de 2015 a merço de 2017,
5 da AG S A (mid/ng do grupo Andrade Gutierrez.
.

ioi

diretor de assuntos corporativos e

negócos

de diplomata. em 2017. cneiiou : Diwsào de CiénCia e Tecnologia. e. em oulubro de 2018,
cnefwu o Cerimonial do Ministerio das Relações Exteriwes.
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De volta a carreira

Foi

chefe—adjunto do Cerimonial da Presidência da Republica de novembro de 2017 a outubro de 2018

janeiro de 2019, no governo do Presidente Jaw Bolsonaro, assumiu o cargo de Chefe do Cerimonial da
Presrdéncia da Republica e. em outubro de 2020. o cargo de Assessor—Chefe da Assessoria Especial do Presidente
da Republica, posição que ocupou até sua nomeação como Ministro de Estado das Relações Exteriores, em 31 de
Em

março de 2021,

agraciado com a Ordem Nacional da Legion cI/Imnrreur (França), a Ordem do Libertador San Martin (Argentina) e
a Ordem do infame Dom Henrique (Portugal)
Foi

Recebeu a Ordem de
do Merito
E

Rio

Branco. do Merilo da Defesa. do Mérito Militar, do Mérito Naval, do Mérito Aeronaulico e

Jurziici'ario Militar

advogado inserto na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, desde 1990,
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