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ALESSANDRO MARACA
Presidente
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/EMENTA:
INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE CUIDADOS

PALIATIVOS, CONFORME ESPECIFICA.

Senhor Presidente
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art. 1º Fica instituído no município de Ribeirão Preto o Programa Municipal de Cuidados

Paliativos.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se cuidados paliativos o conjunto de

práticas que ofereçam uma assistência humanizada ao paciente com doença incurável

em fase avançada e progressiva, por meio do tratamento dos sintomas da doença,

objetivando minorar a dor, afim de aliviar o sofrimento físico, psicológico, social e

espiritual, bem como de prestar apoio aos seus familiares, inclusive no pós-luto.

Art. 2º São diretrizes do Programa Municipal de Cuidados Paliativos:

|- a afirmação da vida e do valor intrínseco de cada pessoa, considerando a morte como

processo natural;
li - o respeito, a autonomia, a vontade, a individualidade, a dignidade da pessoa e a

inviolabilidade da vida humana;
IH - o aumento da qualidade de vida do paciente e de sua família, a melhoria do bem-estar
do enfermo e o apoio aos seus familiares;
IV -- a informação ao paciente sobre o seu estado clínico, bem como aos seus familiares,

se essa for a sua vontade;
V- a prestação individualizada, humanizada e tecnicamente rigorosa de cuidados

paliativos aos pacientes necessitados, incluindo a prevençãoe o alívio da dor e de outros

sintomas;
VI - a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade na prestação dos cuidados paliativos;

EXPEDIENTE: /
ATO Nº OF. Nº DATA / / FUNCIONÁRIO: 1
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Vereador Alessandro Maraca

Vil - a permanência dos pacientes no domicílio, desde que seja essa a sua vontade,
garantindo os cuidados paliativos necessários que permitam manter o conforto e a
qualidade de vida;

VII - a formação continuada dos profissionais para a melhoria constante da qualidade na

prestação de cuidados paliativos;
IX - a consideração pelas necessidades individuais dos pacientes, bem como a
continuidade dos cuidados ao longo da doença; e
X- o respeito pelos valores e pelas práticas culturais e religiosas.

Art. 3º Para a consecução dos objetivos do Programa Municipal de Cuidados Paliativos,

o Executivo Municipal poderá celebrar convênios ou parcerias com instituições públicas

ou privadas, visando a máxima eficiência na prestação dos cuidados paliativos, com a

adoção de ações voltadas para proporcionar uma melhor condição de saúde e vida aos
pacientes e a seus familiares.

Art. 4º No Programa Municipal de Cuidados Paliativos poderão ser realizadas e

promovidas atividades de divulgação e de educação, tais como:

|- campanhas de esclarecimento, reflexão e educação sobre a importância dos cuidados

paliativos aos pacientes e a seus familiares no âmbito do Município; e
Il - debates, seminários e fóruns de discussão para os profissionais de saúde e

profissionais integrantes da rede pública e privada de ensino do Município de Ribeirão

Preto sobre cuidadospaliativos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Sala das Sessões. maio de 2020

EXPEDIENTE:

ATONº OF.Nº DATA f f FUNCIONÁRIO: 2
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Vereador Alessandro Maraca

JUSTIFICATIVA

Cuidados Paliativos é um tratamento multiprofissional, com uma

abordagem de cuidados que visa a melhoria da qualidade de vida de pessoas com

doenças graves.
Oferecem assistência humana e compassiva para os pacientes que se

encontram nas últimas fases de uma doença que não pode mais ser curada para
que possam viver o mais confortavelmente possível e com a máxima qualidade.

A filosofia dos cuidados paliativos aceita a morte comoo estágio final da
vida: ela afirma a vida e não acelera nem adia a morte. Os cuidados paliativos focam

na pessoa e não na doença, tratando e controlando os sintomas, para que os últimos
dias de vida sejam dignos e com qualidade, cercado de seus entes queridos. Está
também focada na família para a tomada de decisões.

Com isso, pedimos a colaboração dos membros desta edilidade para
aprovação da presente propositura, uma vez gue revestida de interesse público.

EXPEDIENTE:

ATONº OF.Nº DATA f f FUNCIONÁRIO: 3
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SENHOR PRESIDENTE, 
 
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: 
 

Considerando o término do mandato parlamentar, notadamente da 

Legislatura – 2017/2020 e, em consonância com o disposto no Regimento Interno Cameral, 

vem: 

 

REQUERER à nobre Mesa, depois de ouvido o Plenário desta Egrégia 

Casa, seja desarquivado o Projeto de Lei 104/2020 de 28 de maio de 2020 que,  INSTITUI 

O PROGRAMA MUNICIPAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE RIBEIRÃO PRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, notadamente pela necessidade 

de discussão da propositura, face ao interesse público manifesto no conteúdo da matéria. 

 
 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2021 
 

 
 

Alessandro Maraca 

Vereador - MDB 

 

REQUER O DESARQUIVAMENTO DO 

PROJETO DE LEI 104/2020, QUE INSTITUI O 

PROGRAMA MUNICIPAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS, CONFORME ESPECIFICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

EMENTA: 

REQUERIMENTO Nº 1454/2021
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33 Câmara Municipalde Ril
Estado de São Paulo

Camara Municipal de Ribeirao Pre

IIIII IIII IIIIIII IIIIº
Pro tocolo Gerªl nª11815/2022
Data: 04/04/2022 Horário: 17: 09

LEG -

Projetode Lei DESPACHO
Substitutivo ao PL 104/2020

Nº EMENTA: INSTITUI A POLÍTI

PALIATIVOS, CONFORME ESPE

"A MUNICIPAL DE CUIDADOS
CIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art. lº « Fica instituído no município de Ribeirão Preto a Política Munici
consonância com a Lei Nº 17292, de 13 de outubro de 2020, que instituiu
Paliativos em São Paulo, e com a Resolução Nº 41 da Comissão Intergestora
2018, que define as diretrizes para a organização dos Cuidados Paliativos
Saúde.

Art. Zº - Para os fins desta Lei, considera-se Cuidados Paliativos o conjunto
assistência humanizada e interprofissional ao paciente, desde o diagn
Iimitadora da vida, particularmente na fase progressiva e avançada, por me
sintomas, objetivando um tratamento individualizado, prevenindo e alivia
psicológico, social e espiritual do paciente e de seus familiares, inclusive no p

a qualidade de vida.

Art. 3º- O Poder Executivo poderá viabilizar a constituição de uma Rede de A

Integrada em Cuidados Paliativos, considerando os seguintes pontos da Rede
Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Familia
Unidades de Pronto Atendimento;
Unidades ambulatoriais e especializadas;
Unidades hospitalares;

V. Unidades de cuidados continuados e de longa permanência;
VI. Leitos de retaguarda;
Vll. Hospices;
VIII. Atenção domiciliar;
IX. Reabilitação paliativa.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 05 de abril do 2022

pal de Cuidados Paliativos, em
a Política Estadual de Cuidados
Tripartite, de 31 de outubro de
To âmbito do Sistema Único de

de práticas que oferecem uma
óstico de doença incurável ou
o de identificação precoce dos
do a dor e o sofrimento físico,
ós—Iuto, visando ao bem-estar e

ssistência Estruturada e
de Atenção à Saúde:

Página | de 7

fls. 7/134



Art. 49 São diretrizes da Política Municipalde Cuidados Paliativos:

Cámara Municipal de Ribeirão Preto. 05 de abril de 2022

Câmara Municipal de Ri
Estado de São Paulo

I - reafirmação da vida e do valor intrínseco de cada pessoa, reconh
natural;

lI — respeito a autonomia do paciente ou de seus representantes legais, <

pessoa e à inviolabilidade da vida humana, bem como à confidencial
durante o processo de grave enfermidade;
III - suporte clínico e terapêutico, que possibilite a melhoria do bem-es
paciente até sua morte e o apoio aos seus familiares, inclusive no períoc

IV - acesso à informação da pessoa adoecida ao seu estado clínico, bem
for a sua vontade;

V—assistência individualizada, humanizada e tecnicamente rigorosa às p
paliativos, considerando o estágio de evolução da doença e incluindo a

sintomas;

Vl - interprofissionalidade do cuidado, em consonância com a história cIí

de todas as categorias profissionais envolvidas nos cuidados ao paciente

VII — promoção de condições para a permanência da pessoa adoecida
essa a sua vontade ou de seus representantes legais e desde que haja cc
vista da dinâmica familiar,

VIII « suporte para o óbito domiciliar, se for está a vontade do paciente
conforme legislação vigente.

IlX- capacitação de profissionais para a assistência, visando a melhc
prestação de cuidados paliativos, em todas as linhas de cuidados de

modalidade de atenção e todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde

X— respeito às necessidades individuais dos pacientes, bem como a com
da doença;
XI - assistência ao luto dos familiares;

Xll- respeito à liberdade de expressão de vontades e preferências do paci
desejos e práticas culturais e religiosas-espirituais;

Xll— promoção da atenção integral à saúde baseada em evidências científ
cuidado e todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS);

XIII - assistência às pessoas em todos os ciclos de vida (perinatal, infân
velhice), bem como as ações de saúde individuais, familiares e coletivas,

XIV— cumprimento de vontade manifesta por meio das Diretivas Antecip

eirão Preto

cendo a morte como processo

individualidade, à dignidade da
idade de seus dados de saúde,

tar e qualidade de vida ativa do
o de luto;

como de seus familiares, se essa

essoas elegíveis para os cuidados
prevenção e o alívio da dor e de

1ica e os preceitos éticos e legais
e sua família;

o seu domicílio, desde que seja
ndições adequadas do ponto de

com as condições adequadas e

ria constante da qualidade na
condições elegíveis para essa

RAS);

ínuidade dos cuidados ao longo

ente sobre seus valores, crenças,

cas, abrangendo toda alinha de

ia, adolescência, idade adulta e

das de Vontade (DAV);
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Câmara Municipal de Ri
Estado de São Paulo

Art. Sº Para fins de consecução da Política Municipal de Cuidados Paliativc
celebrar convênios ou parcerias com instituições públicas, privadas, filantró
a máxima eficiência na prestação dos Cuidados Paliativos, com a adoção de a

uma melhor condição de saúde e de vida aos pacientes e a seus familiares.

Art. 69 Na Política Municipal de Cuidados Paliativos poderão ser promov
divulgação, tais como:

I-— campanhas de esclarecimento, reflexão e educação sobre Cuidados
familiares e à população geral;

II — debates, seminários, cursos de capacitação e fóruns de discussão sob

Ill — educação permanente e continuada aos profissionais da saúde;

IV — ações de Matriciamento com especialistas em Cuidados Paliativos,
presencial ou por tecnologias de comunicação à distância.

Parágrafo Único. A estrutura física de Unidades de Saúde e de Organi
experiência e capacitação no tratamento de cuidados paliativos poderá
treinamento aos profissionais de saúde da Rede de Atenção.

Art. 7º - 0 acesso aos insumos necessários (medicamentos, oxigênio, dieta e
e outros) para tratamentos dos sintomas relacionados aos Cuidados Pali
sanitárias vigentes e observar as pactuações entre as instâncias de gestão dc

Art. 89 - Como estratégias de desospitalização e alta responsável, poderá ser
leitos, como de longa permanência e hospices, respeitando as condições de

Art. 9º - Para viabilizar a referência específica de pacientes entre as Institu
em Cuidados Paliativos, poderá ser elaborado um Protocolo de Cuidados Pal

Art. 109. Poderá ser criada uma identificação das pessoas em Cuidados Paliat
eletrônicos, dentro dos sistemas de informação utilizados pelos serviços p
melhor direcionamento das ações voltadas ao atendimento desses paciente .

Art. 11 - Para acompanhar a implementação e o funcionamento da Política N

poderá ser criado um Comitê de Cuidados Paliativos, com representantes do F

de serviços, trabalhadores da saúde, organizações da sociedade civil e usuár

Art. 12 — O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que coube
aplicação.

Art. 13 « As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das dotaçõe

Cámara Municipal do Ribeirão Preto. 05 de abril de 2022

eirão Preto

s o Executivo Municipal poderá
icas e do terceiro setor, visando
ções voltadas para proporcionar

das atividades educativas e de

aliativos aos pacientes e a seus

e Cuidados Paliativos;

Jodendo isso ser feito de forma

ações da Sociedade Civil com
ser utilizada como campo de

iteral, coberturas para curativos
tivos deverá seguir as normas
SUS.

ofertada outras modalidades de
elegibilidade dos pacientes

ções prestadoras de assistência
ativos.

vos nos respectivos prontuários
blicos de saúde, com vistas ao

unicipal de Cuidados Paliativos,
oder Executivo, dos prestadores
os.

e for necessária a sua efetiva

orçamentárias especificas pa ra
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eirão PretoCâmara Municipal de Ri
Estado de São Paulo

a Saúde, suplementadas, se necessário.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

, INATO

ergador—PSB
, ,

&]

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 05 de abril de 2022 Página 4 de 7
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Câmara Municipal de Ri
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

Considerando a Constituição Federal/88:
Art. 23. É competencia comum da União, dos Estados, do [

ll - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e gar
deficiência;

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

Considerando a Portaria Nº 2.809, de 7 de dezembro de 2012, qt
Cuidados Prolongados para retaguarda a Rede de Atenção às Urgências e
Redes Temáticas de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde

Considerando a Resolução No.41, de 31 de outubro de 2018, da Co
Ministério da Saúde, que Dispõe sobre as diretrizes para a organização do
cuidados continuados integrados, no âmbito Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando a Resolução CFM nº 1.805/2006 que dispõe que na
graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender proc
prolonguem a vida do doente, garantindo»|he os cuidados necessários para
sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vc
representante legal.

Considerando a Resolução CFM nº 1.995/2012 que dispõe sobre as d

dos pacientes.

Considerando a Recomendação da 67º Assembleia da Organização
aos seus estados membros para que desenvolvam, fortaleçam e implemente
baseadas em evidências para apoiar o fortalecimento integral dos sistemas de

Considerando a Lei Nº 17.292, de 13 de outubro de 2020, que
Cuidados Paliativos no estado de São Paulo.

Considerando os documentos publicados pela Organização Mundial
(que publicou o Índice de Qualidade de morte), The Worldwide Hospice Pe

ALCP (Associação Latino—americana de Cuidados Paliativos), que publica
Cuidados Paliativos), Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), dent

Considerando as demandas dos serviços que atendem pessoas em
Preto e as necessidades dos usuários em Cuidados Paliativos em Ribeirão P

normativa municipal que disponha sobre um politica pública para esse segm

Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 05 de abril de 2022

eirão Preto

istrito Federal e dos Municípios:
antia das pessoas portadoras de

ber,

e Estabelece a organização dos
Emergências (RUE) e às demais
sus).

nissão Intergestora Tripartite do
5 Cuidados paliativos, à luz dos

fase terminal de enfermidades
edimentos e tratamentos que
Iiviar os sintomas que levam ao
ntade do paciente ou de seu

iretivas antecipadas de vontade

VIundiaI de Saúde, um estímulo
políticas de cuidados paliativos
saúde, em todos os seus níveis.

instituiu a Política Estadual de

:la Saúde (OMS), The Economist
lliative Care Alliance (WHPCA),
o Atlas Latino-americano de

re outros.

uidados paliativos em Ribeirão
reto, frente a ausência de uma
ento.
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Estado de São Paulo

Considerando as contribuições para esse Projeto de Lei Substitutivo
Cuidados Paliativos de Ribeirão Preto (ILCP—RP), do Hospital Estadual

eirão Preto

, advindas do Instituto Lotus de
de Ribeirão Preto (HE-RP), da

Secretaria Municipal de Saúde (SNIS-RP), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB — Subseção Ribeirão
Preto), do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e de equipamentos de
ofereçam cuidados paliativos à população, seja na atenção primária, como n

elevada complexidade e demais componentes da RAS.

Considerando a Audiência Pública de Cuidados Paliativos na Rede d
24 de novembro de 2021 no Plenário dessa Casa de Leis, disponível em: &;

Considerando o PARECER TÉCNICO (ANEXO I) a respeito desse PL Sl.

dos Advogados do Brasil (OAB - Subseção Ribeirão Preto).

A provação desse PL—Substitutívo tem grande importância tanto dc
social, uma vez que teve ampla participação em sua elaboração d
trabalhadores, usuários, sociedade organizada e entidades de classes. Cor
legislativo, uma vez que contou com o conhecimento técnico de especialistz
e com a avaliação da Ordem dos Advogados, em relação a estruturação d
relevância da matéria, solicitamos o apoio das Vereadoras, dos Vereadores e
do projeto de lei que ora apresentamos a esta Casa.

Sala das Sessões, 05 de abril de 2022

Câmara Municipal do Ribeirão Preto, 05 de abril do 2022

it,A

saúde que compõem a RAS, que
a atenção hospitalar de média e

e Atenção à Saúde, realizada em
s:([youtu.be[AE2erk7th

bstitutivo, emitido pela Ordem

ponto de vista da participação
os setores interessados, seja
no do ponto de vista técnico e
na área de Cuidados Paliativos

a escrita legislativa. Em face da
dos Coletivos para a aprovação
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eirão PretoCâmara Municipal de Ri
Estado de São Paulo

ANEXO | — PARECER TÉCINICO ELABORADO PELA OAB -
SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO

Câmara Municipal de Ribeirão Freio. 05 de abril de 2022 Págma 7 de 7
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WM Subse çao
” “& Ribeirão

Preto
sÃo PAULO

Interessado: Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

Parecer referente: Projeto de Lei que institui a Política Munic pai de Cuidados Paliativos

na cidade de Ribeirão Preto.

| -RELATÓRIO:

Trata—se de projeto de Lei que visa instituir no Municipio de Ribei

de Cuidados Paliativos, em cumprimento à lei estadual (Lei 17.292/2020 .

ão Preto a Política Municipal

Solicitado parecer técnico sobre esse projeto de lei para a 1 .º Subseção da Ordem dos

Advogados do Brasil, foi encaminhado e—mail a Comissão de Direito Constitucional para manifestação

e análise.

Na qualidade de Presidente da Comissão de Direito Constituc

projeto de lei e me manifestar nos seguintes termos.

II — FUNDAMENTAÇÃO:

A Resolução 41/2018 do Ministério da Saúde traz uma definiçãc

paliativos logo no art. 2º:

onal, passo a analisar este

do que seriam os cuidados

“Art. 2º Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe

multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares,

diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção

identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e

sociais, psicológicos e espirituais.

Parágrafo único: Será elegível para cuidados paliativos toda

doença que ameace a vida, seja aguda ou crônica, a partir do diag

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 — Casa daAdvocacia & Cidadania — Fones: (16) 3523
Jardim São Luiz — 14020-300 — Ribeirão Preto — Estado de Sã

e alívio do sofrimento, da

demais sintomas fisicos,

pessoa afetada por uma

óstico desta condição."
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Inicialmente, os cuidados paliativos foram pensados para doen

com o avanço da medicina e a descoberta de novas doenças que podem

graves sequelas, a noção dos cuidados paliativos se tornaram mais a

diplomas normativos existentes não mais restringem a adoção d

enfermidades oncológicas.

Como visto, o foco dos cuidados paliativos passou a sergenerica

oncológicas ou não, prescrevendo meios para apaziguamento da dor c

visando fornecer algum conforto tanto para o paciente como para a sua fª

Não há que se confundir os cuidados paliativos com algum meio

a eutanásia. Enquanto a eutanásia tem por objetivo específico antecip

doenças incuráveis que acabarão tendo, inevitavelmente, esse desfech

no sentido contrário, com vistas a manutenção da vida do paciente, mas

paliativos visam proporcionar qualidade de vida, aliviar o sofrimento,

psicológicas, para que o paciente tenha um período de sobrevida em re

humano.

Destarte, os cuidados paliativos tornam-se decorrência direta (

pessoa humana, postulado fundamental de nosso Estado previsto exp

Constituição Federal.

Além do fundamento último na dignidade da pessoa humana,

decorrência direta do direito a saúde, previsto como direito social fund

Constituição Federal.

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 — Casa daAdvocacia e Cidadania — Fones: (16) 362
Jardim São Luiz —14020—300 — Ribeirão Preto — Estado de Sá

;as oncológicas. Atualmente,

ser incuráveis ou acarretarem

brangentes. Por isso que os

e cuidados paliativos para

nente as doenças incuráveis,

ocorrente dessas doenças e

amiiia.

de abreviação da vida, como

ar a morte de pacientes com

3, os cuidados paliativos vão

com dignidade. Os cuidados

diminuir as dores físicas e

peito a sua condição de ser—

o princípio da dignidade da

essamente no art. iº, III, da

os cuidados paliativos são

amental no art. 6o de nossa

0370. 3620 0957 e 3623 879
3 Paulo
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Em vista da importância do direito à saúde, inclusive como fo

Estado Social-democrático e de direito, ele é tratado de forma mais es

nossa Constituição, havendo uma Seção (Seção II) dentro do Capítulo II

Federal apenas para tratar do direito à saúde.

Nesta senda, já é possível se concluir que caminha bem a Cãma

ao trazer para debate esse importantíssimo tema sobre cuidados paliati

Veja—se que o art. 2o do projeto de lei1 está em consonância

Resolução 41 do Ministério da Saúde citada acima.

O projeto de lei ainda especifica em que órgãos ocorrerá o atendin

no art. Sº, podendo esse rol ser ampliado pelo Município, desde que

instituições públicas ou privadas para consecução dos fins prestigiados

art. 5º.

É de se destacar as diretrizes previstas no art. 4º da Política Mu

a ser criada por meio da conversão desse projeto de lei em lei que estã

nossa Constituição Federal e com as normas de direitos fundamentais q

Nessas diretrizes, o respeito à autonomia do paciente ou se

dignidade da pessoa, à confidencialidade de seus dados de saúde sê

acesso à informação tanto para o paciente como para seus familiares, co

' “Art. 2º — Para os fins desta Lei, considera-se Cuidados Paliativos o conjunto de prá
humanizada e interprotissional ao paciente, desde o diagnóstico de doença
particulamente na fase progressiva e avançada, por meio de identificação prec
tratamento individualizado, prevenindo e aliviando a dor e O sofrimento fisico,
paciente e de seus familiares, inclusive no pós—luto, visando ao bem-estar e & qualid
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 — Casa da Advocacia e Cidadania — Fones, (16) 362

Jardim São Luiz —14020-300 — Ribeirão Preto — Estado de Sá

9)

rma de concretização de um

pecífica em vários pontos de

do Título VIII da Constituição

a Municipal de Ribeirão Preto

OS.

com a definição contida na

ento para cuidados paliativos

este celebre convênios com

nessa lei, consoante prevê o

icipal de Cuidados Paliativos

em total consonância com a

Je vigem em nosso país.

us representantes legais, a

o garantidos, assim como o

n assistência individualizada,

icas que oferecem uma assistência
ncurável ou limitadora da vida,
ce dos sintomas, objetivando um
)sicológico, social e espiritual do
ide de vida.”
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humanizada e interprofissional do cuidado. A capacitação dos protissiona

paliativos também está entre as diretrizes do projeto de lei.

Ou seja, e uma lei que precisa ser debatida no nosso munic

importancia para a população ribeirão-pretana.

2.1 — Da competência municipal:

Uma questão que poderia surgir dentro da seara constitucio

municipal para a realização desse serviço.

Como é sabido, o Brasil adota a forma de Estado de uma Feder

federados têm autonomia, inclusive, no nosso caso, os Municípios, que

entes federados.

É axial salientar que uma das marcas diferenciadoras de nosso m

demais federações existentes no mundo é o fato do Brasil ter incluido (

federados, ao lado dos Estados—membros e da União.

Assim, por conta do modelo federativo adotado no Brasil, tant

Municipios gozam de autonomia, palavra oriundo do grego que sign

govemar a si próprio, com suas próprias normas. Modernamente, aut

normas próprias, envolvendo, em suma, 3 competências:

1) auto-organização: criação de suas próprias normas, regula

competências, criação de seus próprios órgãos e capacidade de se esta

2) autogovemo: governo próprio, com criação de um Poder E

próprios;

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 -— Casa daAdvocacia e Cidadania — Fones: (16) 362
Jardim São Luiz —14020—300 — Ribeirão Preto — Estado de Sá

ªÇãO
ao

3 para prestação de cuidados

ipio, trazendo tema de vital

na! e sobre a competência

ação, em que todos os entes

oram alçados à categoria de

odeio federativo para com as

3 Municípios no rol de entes

o a União, como Estados e

fica “própria norma", isto é,

)nomia não significa apenas

mentação de suas próprias

turarjuridicamente;

xecutivo e Poder Legislativo

0370, 3620 0957 e 3623 879
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de todos os entes federados para as matérias consagradas no art. 23, em

no inciso Il.

Consoante nos ensina Fernanda Días Menezes de Almeida:

especial para a saúde pública

“No art. 23 demarcou—se a área das atribuições nateriais ou de execução

exercitáveis, em parceria por todos os integrantes da Federação, convocados

para uma ação conjunta e permanente, com vistas ao entendimento de objetivos

de interesse público, de elevado alcance social, a

esforços. "4
demandar uma soma de

O Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência consolidada e Tfatizando a responsabilidade

solidária de todos os entes federados nas questões de saúde pública. Ve ja—se seu entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTlTUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRU DÉN

adequado aos necessitados se insere no rol dos deve

responsabilidade solidária dos entes federados. 0

ClA. O tratamento médico

res do Estado, porquanto

polo passivo pode ser

composto por qualquer um deles, isoladamente ou cowjuntamente ([RE 855.178

RG, rel. min. Luiz Fux, ]. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-201

* ALMEIDA, Fernanda Días Menezes. Comentários à Constituição do Brasil. J.J.Go
Saraiva/ Almedina, 2013, p. 747.
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 -— Casa da Advocacia e Cidadania — Fones: (16) 362

Jardim São Luiz —14020-300 — Ribeirão Preto — Estado de Sá

5, Tema 793)

es Canotilho...(et al.). São Paulo:
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Então, quanto a competência material — ou seja, o dever de ag

nenhum dos entes federados podem se escusar do seu dever de proteçã

que esse dever foi imposto para todos os entes públicos, conjuntamente.

No que se refere a competência legislativa, a questão é um pou

XII prevê que:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ac

concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde '

Todavia, a competência legislativa não permite que todos os ente

Há uma esfera de atuação prevista nos parágrafos desse art. 24.

“5 1º No âmbito da legislação concorrente, a compe

á a estabelecer normas gerais.

5 2º A competência da União para legislar sobre n

competência suplementar dos Estados.

5 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais,

competência legislativa plena, para atender a suas pe

5 4º A superveniência de lei federal sobre normas

da lei estadual, no que lhe forcontrário".

Nos termos dos parágrafos retrocitados, a competência da União

gerais, cabendo aos Estados—membros suplementar a legislação fede

concreta dentro do seu território.

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 — Casa daAdvocacia e Cidadania — Fones: (16) 362
Jardim São Luiz — 14020-300 — Ribeirão Preto — Estado de 85

r- não resta duvidas de que

o da saúde pública, haja vista

co mais intrincada. O art. 24,

Distrito Federal legislar

s atuem indiscriminadamente.

tência da União limitar-se—

ormas gerais não exclui a

os Estados exercerão a

uliaridades.

gerais suspende a eficácia

estringe—se a fazer as normas

ral e legislar de forma mais

3 0370. 3620 0957 e 3623 879
o Paulo
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Sobre esse conflito, em matéria correlata de competência conco rente, já decidiu o STF:

“Se é certo, de um lado, que, nas hipóteses referidas no art. 24 da Constituição,

a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permitam transpor o

âmbito das normas gerais, para, assim, invadir, de moco inconstitucional, a esfera

de competência normativa dos Estados-membros, nã ) é menos exato, de outro,

que o Estado-membro, em existindo normas gerais veiculadas em leis nacionais

(como a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, consubstanciada na LC

80/1994), não pode ultrapassar os limites da competência meramente

suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá,

diretamente, no vício da inconstitucionalidade. A ediçã ), por determinado Estado-

membro, de lei que contrarie, frontalmente, critérics minimos legitimamente

veiculados, em sede de normas gerais, pela União Federal ofende, de modo

direto, o texto da Carta Politica. [ADI 2903, rel. min. Celso de Mello, ]. 1º—12-2005,

P, DJE de 19—9—2008.]”

Certamente que o grande dificultador nesse tema será definir até que ponto uma norma deixará

de ser geral, deixando, assim, de ser competência da União para ser competência dos Estados-

membros. Esse alerta já havia sido antecipado pela Fernanda Dias Menezes de Almeida:

“Como é típico da repartição de competências leg slativas concorrentes não

cumulativas, à União e dado estabelecer apenas normas gerais em relação às

matérias subsumidas nesta modalidade de competên ias. Assim, afora, é óbvio,

a edição de normas específicas dirigidas a sua própria órbita de atuação

administrativa, não pode a União ditar normas com esse perfil para os demais

centros de poder na Federação, sob pena de incidir em inconstitucionalidade.

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi. 215 — Casa da Advocacia e Cidadania — Fones: (16) 3623 0370, 3620 0957 e 3623 879
Jardim São Luiz — 14020-300 — Ribeirão Preto — Estado de S: o Paulo
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O problema maior que se coloca, no entanto, e o da formulação de um conceito

de normas gerais que permita, na prática, reconhecê-

Ias das normas específicas com razoavel segurança.

haver sempre uma certa dose de subjetivismo na iden

que seja particularização do geral.

las desde logo e distingui—

E a dificuldade resulta de

ificação do seja geral e do

Bem por isso e que, na doutrina, encontram-se cowceituações para todos os

gostos, algumas tentando caracterizar normas gerais

elementos constitutivos, outros procurando caracteriza

dizendo oque não são ou não podem conter.

Tentando sintetizar o essencial, pode-se afirmar que

ficam no estabelecimento de princípios, diret

pormenorizados, detalhados, esmiuçados, pelos

para enunciação de seus

-Ias negativamente, isto é,

normas gerais são as que

izes, bases, a serem

itulares da competência

legislativa suplementar, nos termos postos pela Constituição."5

Do que se extrai tanto da doutrina quanto da jurisprudência f

matérias arroladas no art. 24, entre as quais se encontra o tema da saúc

cuidados paliativos, a competência da União é para se editar normas 9

membros editarem as normas suplementares e mais concretas de efetiv

No caso específico dos cuidados paliativos, portanto, caberia a L

o que foi feito por meio da Lei 8080/90, regulamentada especincamente

paliativos pela Resolução 41/2018 do Ministério da Saúde. Fica p

competência de suplementar a essa legislação e especifica—Ia dentro de

São Paulo, essa competência legislativa foi exercida com a publicação d

ª Ob. Cít. p. 756.
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 — Casa da Advocacia e Cidadania — Fones: (16) 362

Jardim São Luiz —14020-300— Ribeirão Preto — Estado de Sá

e pública e, por conseguinte,

ação dessa proteção.

nião fazer as normas gerais,

para esse tema dos cuidados

a Lei 1729212020.

3 0370, 3620 0957 e 3623 879
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Então, pela diretriz firmada pela Constituição, o responsável mais

relacionados à temática da saúde pública são os Estados—membros. C

responsabilidade para adoção de normas gerais e a coordenação do si

norma geral, os atos normativos mais concretos ficam sob compete

cabendo à União a atividade de coordenação.

E qual é, então, a competência legislativa que pode ser exercita

dos cuidados paliativos?

Os Municipios não foram elencados no art. 24 da Consti

competências legislativas concorrentes com Estados-membros e a Un

imaginar que a Constituição eximiria os Municípios de qualquer respon

de matérias de tamanha relevância tais como as relacionadas à temática

os Municípios não foram eximidos de responsabilidade na adoção de rr

da saúde.

Prevê o art. 30, II, da CF que:

"Art. 30. Compete aos Municípios:

II — suplementar a legislação federal e a estadual nc

Nesta linha, compete aos municipios suplementar, adicionar, acre

da saúde pública previstas nas legislações federais e estaduais.

Portanto, têm os Municípios o dever de cumprir a norma ge

suplementares do Estado onde se encontra, podendo suplementar, ou 5

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 — Casa da Advocacia e Cidadania — Fones: (16) 362
Jardim São Luiz -14020-300 — Ribeirão Preto — Estado de Se

10

ªÇãO
ao

direto para normatizar temas

abe a União, logicamente, a

tema. Uma vez editada essa

ncia dos Estados-membros,

a pelo Município nesse tema

tuição como detentores de

ão. Todavia, não seria crível

abilidade legislativa em face

de saúde pública. E, defato,

edidas legislativas protetivas

que couber;"

scentar, aumentar a proteção

ral federal e as legislações

aja, até aumentar essa

3 0370, 3620 0957 e 3623 879
o Paulo
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proteção nos cuidados paliativos, não podendo retroceder às diretrizes estaduais, mesmo que dentro

de seu território.

Deve, assim, os Municípios observarem as normativas estadua

caso, para observância dentro de seu território. É bom deixar claro que a

permite que o Município retrocede nas diretrizes firmadas pelo Estado.

sentido ao se valer da palavra “suplementar", que significa complement:

a proteção, e não a diminuir.

Bernardo Gonçalves Fernandes bem desenvolve essa tônica

municipais:

"E os Municípios não teriam competência concorrer

Municipios não teriam competência suplementar?

Sim, os Municipios têm competência suplementar, à

Assim sendo, eles poderão suplementar a legislação

quais as matérias o Município terá competência para le

Certo é que os Municípios não podem complemen

do art. 22 da CR/88, pois são de competência priva

concorrência com os outros entes), a não ser que

expresso que a União irá traçar apenas diretrizes ge

resposta sobre quais matérias poderão ser objeto de

pelos Municipios está no próprio art. 30, II, que determi

suplementar "no que couber” as legislações federa

sentido deve ser aquele que entende que o "no que

matérias que envolvam assuntos de interesse local; e

o art. 23 (competências administrativas comuns, p

administra) e o art. 24 (competência legislativas conco

importante registra que no caso do art. 24 existem mat

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 - Casa daAdvocacia e Cidadania — Fones: (16) 362
Jardim São Luiz — 14020-300 — Ribeirão Preto — Estado de Sá

's, complementando-as, se o

literalidade do dispositivo não

A Constituição é clara nesse

r, adicionar, isto é, aumentar

referente às competências

te legislativa? Ou seja, os

luz do art. 30, II, da CR/88.

ªstadual e federal. Porém,

gislar?

ar, em regra, as matérias

tiva da União (não tendo

o inciso do art. 22 deixe

rais (...). Assim sendo, a

competência suplementar

na que o Município poderá

s e estaduais. Porém, o

couber" significa que: a)

b) matérias que envolvam

ois o município também

rentes), da CR/88. Aqui, é

árias que não há interesse
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local, como nas matérias, em nosso entendimento, de

IV e XI) e ele não deve legislar sobre. Porém, a regra (

o municipio Iegisle sobre matérias do art. 24 compleme

e estadual no que couber."6

Portanto, no que tange à competência constitucional dos lv

paliativos, não há qualquer empecilho para a conversão em lei do proje

vista que está conforme a Lei estadual 17.292/2020 e a Resolução 41 d

III — CONCLUSÃO:

Em face do exposto acima, nossa conclusão é pela grande pertin

cuidados paliativos para o debate na Câmara dos Vereadores de Riba

aprovação, cujo Município tem competência constitucional, tanto mate

desse serviço que se pretende instituir, que muito beneficiará a populaçê

Ribeirão Preto, 22/03/2022.

Assinado de (arma digital pm DANlELDANIEL CARMELO
EARMELO PAGUUSI RDDRlGUES

PAGLIUSI RODRIGUES Dados 2022033» |4.55:tl-03'OD'

DANIEL C. PAGLIUSI RODRIGUES
Presidente da Comissão de Direito Constitucional

º Ob, cit. p. 924.
Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 215 — Casa da Advocacia e Cidadania — Fones: (16) 362
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cunho processual (art. 24,

irando as exceções) é que

ntando a legislação federal

unicípios para os cuidados

to de lei ora em análise, haja

Ministério da Saúde.

ência de se trazer o tema dos

irão Preto, rogando pela sua
iai quanto formal, para tratar

o ribeirão—pretana.
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INSTITUI E INCLUTÍRO CALENDÁRIO OFICIAL
DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO O DIA MUNICIRAL DO LOBINHO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração desta Casa o seguinte:

Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Ribeirão Preto o Dia do Lobinho, a ser
comemorado anualmente no dia 04 de outubro.

Art. 2º. Foi escolhida essa data por se tratar do dia de São
Francisco de Assis, o santo patrono dos animais, meio ambiente e dos
Lobinhos.

Art. 3º. Os recursos destinados para atender as despesas com a
execução dessa Lei serão obtidos mediante parcerias com empresas de
iniciativa privada ou governamental, sem acarretar ônus para o
Município.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ÍiÍ|

LEG

»

PL.

170/2020

Ao fESs:
x q—s O us

Salá das Sessões, 2 outubro de 2020. E8 RTE.
“o ts: ms, Cb imcs

MAU
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JUSTIFICATIVA

Lobinhos são crianças entre os 6,5 e os 10 anos, que aprendem muito sobre a
vida em meio à natureza, a viver em grupo e desenvolver a socialização. “O
Livro da Jângal”, que retrata as aventuras de Mowgli, o menino lobo, é o
marco simbólico que inspira a organização do Ramo Lobinho.

Juntos, formam uma alcateia, que é dividida em pequenos grupos chamados
matilhas. Cada matilha tem de quatro a seis lobinhos, entre meninos e
meninas..

Com os amigos, eles fazem jogos, brincadeiras, vivem aventuras, aprendem
sobre a importância da boa ação diária e ainda são incentivados a fazer
sempre o nosso Melhor Possível, que é o lema dos Lobinhos e Lobinhas.

Lei do Lobinho:

O Lobinho ouve sempre os Velhos Lobos;
O Lobinho pensa primeiro no outros;
O Lobinho abre os olhos e os ouvidos;
O lobirho é limpo e está sempre alegre;
O Lobinho diz sempre a verdade.

Antes de completar 11 anos são encaminhados para o Ramo Escoteiro.
Nesse período, é feita uma Cerimônia de Passagem, para que possam se
despedir da alcateia.

adia Sessões, 06 de outubro de 2020.

“
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tado de São Paulo

REQUERIMENTO
_

D E 5 l' A

REQ' () DESARQ' AMEYTU DO
PROJETO DE LEI 170/2021).

SENHOR PRESIDENTE

Considerando a necessidade de manter & lrdmilaçãn regular da propositura.
nesta legislatura, REQUEIRO. na farma regimental. e DESARQUIVAMENTO
do PROJETO DE LEI N" [70/2020 que "INSTITUI E INCLUI NO

CALLNDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO

PRETO< 0 DIA MUNICIPAL DO LOBINHO E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNCIAS", de minha auloriav

Sala das Sessões. UI de I'ewrciru de ZUZI.

k'f/
' I

MAURICIOGAÍI'ARíNl
EDBIVereador -

L
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI & “

”” 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.

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 orçamentária - inclusão de saldo de

exercício anterior — por superávit, cuja 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 A ,
Outros Serviços de Terceiros , Pessoa Jurídica R$ 8.500.000,00

)]
w

'

%*
02. 12.30-27.812.20212.2.0018-01.l 10.000-3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica R$ 340. 00,00

7de9
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Prefeitura Municiba'i de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

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

Obras e Instalações R$

02.12.30—27.812.20212.1.0002-01.100.l87-4.4.90.51

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

02.1230-27812.20212.l.0007-01.lOO.l93-4.4.90.51

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

02.12.30-27.812.20212.l.0007-01.100.206-4.4.90.51

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

02.12.30-27.812,20212.1.0007-01.100.206-4.4.90.52

Equipamento e Material Permanente ....................................... R$

02.12.30-27.812.20212.1.0007-01.100.207-4.4.90.51

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

02.12.30-27.812.20212.1.0007-01.100.207-4.4.90.52

Equipamento e Material Permanente ...................................... R$

02.12.30-27.812.20212.1.0007-01.100.208-4.4.90.5l

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

02.12.30-27.812.20212.1.0007-01.100.208-4.4.90.52

Equipamento e Material Permanente ...................................... R$

02.12.30-27.812.20212.2.0002-01.110.000-3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros — Pessoa J urídica .................... R$

806.878,83

731.079,37

42.753,78

61.749,12

68.153,97

28.110,72

34.139,55

28.110,72

24.139,55 »

lll
/

27.740,00

8de9
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me
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

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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Governo do Estado de São Paulo
_.FSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
ria de Convênios com Municípios e Entidades não GovernamentaisSubsecre

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE sÃo PAULO. POR MEIO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL» ESTA POR SUA

A º # SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM
CONVEN'O N 553) [2020 MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO

GOVERNAMENTAIS, E O MUNIcíPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.

Aos [“TV dias do mês de W de 2020,

o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de De envoivimento Regional,
neste ato representada pelo Titular da Pasta) nos termos da autorização constante do

Decreto nº 61.229, de 17 de abril de 2015, combinado co o Decreto nº 64.059, de 1ª
de janeiro de 2019 e do despacho publicado no DOE de de de 2020,
doravante designado ESTADO, e o Município de RIBEIRÃO PRET , inscrito no CNPJ/MF

sob nº 56.024,581/0001-56, neste ato representado pelo seu Prefeito DUARTE

NOGUEIRA, doravante designado apenas MUNICÍPIO, com base nos dispositivos
constitucionais e legais vigentes, ceIebram o presente convênio, que se regerá pela Lei

Federai nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro

de 1989, e em conformidade com as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente convênio tem como Objeto a
transferência de recursos tinanceiros para execução de reforma e cobertura da quadra
da Praça Armando Lagamba no Bairro Quintino Facci II do municipio, de acordo com
o correspondente plano de trabalho, que integra o presente instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Secretário de Desenvolvimento RegionaI. após manifestação
favorável do responsável pela Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades
não Governamentais, amparada em pronunciamento do setor tecnico da Unidade. poderá
autorizar modiâcações incidentes sobre O plano de trabaiho de que trata o "caput". para
sua melhor adequação técnica ou tinanceira. vedadas a alteração do objeto do ajuste ou

acréscimo de valor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAQÃO DO CONVENIO: O controle

e a fiscalização da execução do presente ajuste incumbirão. pelo ESTADO. à Secretaria
de Desenvolvimento Regional, por sua Subsecretaria de Convênios com Municípios e
Entidades não Governamentais (SDR/SCMENG), e, peIo MUNICIPIO, ao seu
representante para tanto indicado.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAQÓES DOS PARTÍCIPES: Para a execução do

presente convenio, O ESTADO e o MUNICIPIO terão as seguintes obrigações:

I — COMPETE A0 ESTADO:

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

SDR-PRC— 2020/850
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Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGlONAL

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

b) supervisionar a execução da obra objeto do presente convênio, de responsabilidade
técnica do MUNiClPlO;

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

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 recebidos do ESTADO exclusivamente para os fins
aludidos no presente convênio;

d) colocar à disposição do ESTADO a 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;

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

9) 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.

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, 1

SDR—PRC- 2020/850 / 2
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Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

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.

CLÁUSULA QUINTA - DA 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:
I - 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;

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.

CLÁUSULA SEXTA - 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
Municipios e Entidades não Governamentais, Programa de Trabaiho Resumido
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.

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:

1. no periodo correspondente ao intervalo entre a liberação dos recursos e a sua efetiva
utilização, estes deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A., em
caderneta de poupança, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em
fundo de aplicação ânanceira 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; /[
SDR-PRC- 2020/850 3
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Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

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

.. n
3. 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.;

4. o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará 0 MUNICÍPIO a 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;

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

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.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do presente
convênio e de 720 dias contados da data de sua assinatura.

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. &

%
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Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir
litígios oriundos da execução deste convênio, após esgotadas as instâncias
administrativas.

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 de 2020.

Subsecretária de Convênios com
Municípios e Entidades não

Governamentais

RI : IRÃO PRETO

TESTEMUNHAS:

RG: 7 da Sim- Para:;
CPF: IRC:. ».973.035—!$

ups: 523321352 :x.

2. ------------------------------------------------
NOME: Publicado no Diário Oficial
RG: do Estado de São Paulo
CPF: Tadeu Wagner Rodrigues Dia: IP)/091593

RG: 6.989.011—0 Fls.: Off—.

CPF: 813.287.538-91 SDR/SCMENG

SDR-PRC- 2020/850 5
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li '- 'CA, * Contrato de Repasse — Transferência Voluntária

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

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

CONTRATO DE REPASSE Nº 88003412018IMEICAIXA

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/OOO1-
56, 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 GERAIS
*

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

Il - MUNICIPIO BENEFICIÁRIO L 3/4
Ribeirão Preto - SP, '

J' . 1

SAO CAIXA: 0800 726 010,1 (informações. reclamações. sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixagovbr (27.941 v012 micro
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III — CONTRATAÇÃO SOB UMINAR
( x ) Não ( ) Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de
Repasse — Condições Gerais.

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..

VI - 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.

VII » FORO
,

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

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Pça Barão do Rio Branco, sin - CEP
14010140 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, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 — O 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.

1.1 —- 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.

»
'x
.X 2

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
caixagovbr
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1.1.1 — O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado. uma unica vez, porigual período, conforme regra especifica do Gestor do Programa.
1.i,2 — O CONTRATADO EIOU UNIDADE EXECUTORA, desde ja' e por este instrumento, reconhece e dasua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentaçãopela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse. independentede notificação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2 -— 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;
ll. 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

instrumento;
Vll. 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;
VIII. 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 noSlCONV que a substitua;

IX. 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 regularaplicação 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 eserviços de engenharia;
Xl. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregadosresponsáveis pelo seu acompanhamento;
XII, divulgar em sitio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como acausa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do

instrumento;
Xiii. fornecer; quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competênciaespecífica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
XIV, 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, e o PoderLegislativo do órgão responsável pelo instrumento;
XV. 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

oaixa.gov.br
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XVI.

XVII.

XVIII.

2.2

VI.

VII.

Vlll.

XI.

XII.

XIII.

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;
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.
apresentar ao CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores
que acompanharão a obra ou serviço de engenharia.
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;
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;
exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF — Contrato de Execução e/ou
Fornecimento de Obras, Serviços ou Equipamentos.
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
caixa.gov.br
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le. no caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notincar os partidos políticos, os sindicatos detrabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer aliberação 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 investimentosdecorrentes 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 paraviabilizar 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 especialdo Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam serrealizados nesse Sistema. mantendo—os atualizados;

XX. 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
mobilidade reduzida;

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação
ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVII. 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;

XXX/lll, 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 contrataçãode 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;

XXIX. 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; '

XXX. 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

5 .
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XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV,

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

XLIH.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII,

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:
consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF a regularidade das
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

)
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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 execução do objeto do Contrato de Repasse,

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.

3.1 — 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.

3.2 - 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,

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

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

4 — 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. ,

4.1 —— 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.

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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4.3 —- Caso a contratação seja efetuada no período preeleitoral. o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA declara 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
nº 9. 504/97.

CLÁUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

5. A 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.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I * a com provação da boa e regular aplicação dos recursos. na forma da legislação aplicável;
Il — 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

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.

5.4 — 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.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

1 - 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;

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;

! 8
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c) adimplência no CAUC do Contratado que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente nomomento da assinatura do CR;

lli - a liberação das demais parcelas está condicionada a execução de no minimo 70% (setenta por cento)das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 — 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.

5,5 — O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com asmetas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

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 processolicitatório.

5.7» O 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.

5.8 — A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vincuiada ocorrerá condicionada a:
I - a emissão da autorização para inicio do objeto;
II - a apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desemboiso
aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA;
ill — 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;

5.8.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçãoda 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 Portaria
interministerial MPDGIMFICGU nº 424/2016.

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 recursosalocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.
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6.1 — A 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
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.

7.1 — 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.

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:
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor“ quando for o caso;
IIi - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V — informações das notas fiscais ou documentos contábeis,

7.3 — 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:

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
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curto prazo ou operação de mercado aberto Iastreada em tituios de divida pública federal, quando a suautilização 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 curtoprazo sera“ automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNSDADE EXECUTORA do respectivoTermo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta. ficando o CONTRATADO e/ou UNiDADEEXECUTORA 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 serdevolvidos a conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo constar dedemonstrativo 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 doContrato 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 recursostransferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram apertados. devendo, noscasos 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.

7.7 »— 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:

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 oestabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contratocelebrado.

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.

7.7,2 -— Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "'b em 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 apresentefuncionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atuatizados,
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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.

7.7.7 — 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
Liquidação e de Custódia —— SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da
devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução
dos recursos à ContaÚnica do Tesouro Nacional.

7.8 — 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.

CLÁUSULA OITAVA -— DOS BENS REMANESCENTES A0 TÉRMINO DA VIGÉNCIA CONTRATUAL

8 —— 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.

CLÁUSULA NONA —- DAS PRERROGATIVAS

9 — 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.

9.1 — 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.

92 — É prerrogativa 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.

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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CLÁUSULA DÉCIMA — 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 prazofixado 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 — A Prestaçâo de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE
no prazo descrito no item Vi das CONDIÇOES GERAIS.

11,1 — 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.

11.2 — Caso o CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nemdevolva 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 órgãode 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..

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

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. .

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

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

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

a) reanálise do Plano de Trabalho;
,

.
b) emissão de VRPL inapta ou repetida; *

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações. sugestões e ela Eos)
)»
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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;
f) 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;
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

14 — 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.

14.1 — 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

».

) 14
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da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto noprazo acordado.

15,1 -— A vigencia contratual poderá ser prorrogada no máximo 2 (duas) vezes, por período compativel como 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:

l — a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
ll - 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.

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

17 — A 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.

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, seráfeita 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 queantecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da
CONTRATANTE.

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

18,2 — A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo
Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisao unilateral exclusiva do Gestor do
Programar !

_,
1
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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 - DAS VEDAÇÓES

19 — Ao CONTRATADO é vedado:

l. reformular os projetos de engenharia das obras e serviços ja' aceitos pelo CONTRATANTE;
li. reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso I do Artigo 3º da

Portaria. interministerial MPDGIMF/CGU nº 424/2016. exceto para os casos previstos na instrução
Normativa MPOG nº 02/2018;

Ill. realizar despesas a titulo de taxa de administração ou similar;
IV, 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;

V. utilizar. ainda que em caráter emergencial. os recursos para finalidade diversa da estabelecida no
instrumento;

VI. realizar despesa em data anterior a vigência do instrumento;
Vil. efetuar pagamento em data posterior a vigência do instrumento, salvo se o“ fato gerador da despesa

tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
Vili. 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.

lX. 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;

X. 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:

XI. 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;
Xll. aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
Xlll. computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como

' contrapartida;
le. adotar o regime de execução direta.
XV. 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

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

20,1 — 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.

16v'
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CLÁUSULA VÍGÉSIMA PRIMEIRA — DO FORO

21 —— Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÓES GERAIS; para dirimir osconflitos decorrentes deste Instrumento“ com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

E, por estarem assimvjpmsnggsme pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelastestemunha baixo, para quêsurta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as. , - N._ . .respectivas coptas. que terao o mes 0 valor do original.
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Cantu! : informaçôes acncx— de Tomás de Canta: Especial do Convêniº. quam couber. mmm regularmente &; Magna-u: os
dorms-lins eas—radar; paia Fortim mtammisvariai n? 424, de Zºlasenm me registradas os em me, mr sua natural, não amu—n Sl?!
mamada): no mui-ue»;

i) mmmr as àrea! me mmm aos beneMárªas finais em mnfarmldaúa com as Warm salmista; pela CDNCEDENTE.
pºdendo amami outras que ªmam (enem “ambas de vulneramhcsde ecºnômica e amei, infºrmandom CUNCEDENTEmpre
me hmm ditam-x;
Ú ””""!" ª ”mªçã" ªº? ªªªfiºªªfªºíªªªªi "ª ímpªemwªciºõe ºtima do Convênio, bem com: na manuaemçâo do patrimàmlo
Wªda ser, alta uwesxómmmg

&) mama as amamenta; rehmmwas aº instrumento pah pm:: de m (de;; am, mumia S.: da“ mm qua rai 'aprmrwada :
prºgama &: mnha; ou da acme do cmo pau ; inumação ª: prestação damam;
!; mamar amainar!” Mamão contábil mmm“ das «na; » htm; selim-W "a ENEÇUÇ-ÍÇ' Lime Convento. pam fins de Shaw/ação,
mmm-«hmmm :! mllàçíu do: resuma; mm;
ml Millar a "1:10:qu & :; acºmpanhamm dn CONC'EDEPIYE. penando—mç efemr mas Ia me e ªmateur», semm
«na “Izumo. as inlmmaçon & uºuwww; rtlacmams mm .? amem) de um“; sem Cºmêniº. Espetualmememwesem
au Elam! da dutumnlnção alarm & (ªdmin mmm : am (Mântua “(sªrada/s;

n) vermhír a lima ananás servidora áúíGNEEDENTE = das àrgâm de cnmmle “mxm zenemo, : qualquer !empn : imei, em
processo;. dawn-mms: Informações referentes a 531! tow-«em, bemme um Incisº: MEEUÇÉC wo respectivo mem;
n'; garagem" & pms-12950 d: Dantªs. da; rerum; recebido; par fugiu «fez!: tmemc, na prum : flww &“;me nau!
imtíurrenm;

p“) lªmentªr mato & queixam: finamente mmprmndrm de despesa granada & mm 1351 returns dem: emma, : qualque:
wmpnc : mma :o emanam Laguna.”, nnme da nin ;pmsemapiu na pmmmwm na (Camilla ratificam, aa mmm»
tratamento diapªmdp àsdem mnvpfmudu em dºcumentº; iniciªtivas nu xmgnmz, mas germe:&“;qu amam.-:= 6:
Candeia:

qi answer : destacar., BDWHWME, & participação da ECWCEDEmf em toda Qualquer eçãu. «mima! nu Ma madonna;
com amargo da aragem descritº neste Tema de Comênio E. oaedecitmo mmvpaado embalada; peb cmcmfms apare
marcªdo Gautama Hªden!mM mim; : “Maurícia ªuxiliªndo am nuam; çuzmdos; nawdn ºu em para. com as mar-mf
tiene Cardim, mmm;— u dispara: nzW Nun-nach: amar-wu n' 7, dia 15 de desenhar da IMA, ria Sacre-rara de
Cºmunicação Social ua irmª—ema da Repúmica. comun mmm que verme & sumâní-ºj;

r] mew. manter, :Wu &&ízuadmwm: a WWW pública senão cºm;Mamma; decnrrcnm do Çwuéxm fiz mais
,] ásáirgwar ;wummhaima do mim # ama!—ir as (inundada; sºciais àc maia seMim;
95 manner & CGHÇEDEKTE informada sºbrª mações que “amamenta msm: 53111;th zw ima: me! o cursº “wma? da
execucãn Go Convêniº & premiª immaçõns, & quim: 'como-=. mb” :; :cõasmmm parªm' mare :cammhmmto E
avalia—:ic- dn mmm;
':] permitia: ao mNCEDEME, bem mins órgãºs &: cantmleinimn & magma, «': Mezzo Zi WinMe" ªnanás da mma
cambia anulada m prum: Cmmm;

u? «e? cªntam Mªmmª“ tomarmnhucàmnm aquilqw irrinvimªáaiúou maúdea. haver—So fundida'wmeíta
de mm: Diu de WWWBÚE udmínóutfliiiu. :»:wa s: Ninhada Hálito hdmi, u taum Mimalàrm Pública Em! £ (.

Amai-Geral & undo:

v,! instaura: matam ndm'ímmrivn apuramàrln, mmm mmm admlmstmtma amam mmm mnmmàq :: desde mz
malmarin de PWM públicas. imgularídadu n; “venção é: mmm na união Hummm de mina», mmmanâa tm! &:m :D
EDNCLDíNR;

w; mmm um um 15: cmmmimção chama, se [3qu se dani amam wma-mit, um o zecahimmtu pela um da mfauçõa
(Pai musa; vendam na mnvêníe. Makmua o mesma de mancha,— maos. solicitam, reclameçàa & anemias;
83 &mnibiiim. em seu ªnªcºnda! nz Warm: ou. na sua falªr:, um me indu, am local de fé:]! múltâíkiadu' mmm na mm;: 66
instrumemu ou nuam inºrun'mjm mílinrmª, cam/mm, ncia msm, :: numa. ; anuidade. e; WIn-fes e a: dama & abrangia & ::
detalhamento da mlimçln dos recursos, um como as (animações palma; paraa emma dn cmgam nature—jo;

" amar, m: uma: d: mummm & Exúllzztiú inbre e contrato BWimmo de nªtação wlúrúezimenlu — (TEF;

r$ mmr :: dispum n: Lei nº 23.01", atas “julim dn 21:24. & na: names mªndam, dlsmsm w muhlçlwa: “mmm M tam)
em que a meu-çãº de 93159410, (mªmae www no pªa/na de hahªha.WM matias com ªmanha-:$“ da sedenta: ciº! '

lil DO !mt-IRVENIENYÉmv-wár dom ; celebraçãoãq armam! (Cºmêniº. mwmabªiiuaªoªm mlrdªrimma meiu cmdm
obrigações assumidas peao—CDMREWE.

Subdáuiuh Frm—ha. E ”trariam do CONCEDEW amu ou mumu : fmsnbiãdzãg pela execução da 50130
,

DCI cam& DGVBIÍMÉG Dl! acc-«ência de lªla mIÉYBEEE. UE NOÉ? & Etnª? Suª dãmínuíw.
Sútmwl: sem“. ÉMada iD BWEMMENTE oem magic. :! eueruçãú das maga Funªi“: na Mano &; “trab:
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Sªkªi-Iwi: Twin. a; «mãe; mamadªs sãº somanmme [apensa—seiª. amº as ºbriguem mmm-an au mmúrm mmm.

WW QUINTA ' DAQIGÉNCIA
Em [arm de Cºnvênio em viger-tip da 06 Hei!! «uma contantº % partiv dª “Maurª dc prazer“: Mwm—untº, guarda mx

warmuda. Mªme termo WM. por Hallmtnçiwn COWENIME mdamm humm. Mammaí m mírm Em (ºww—|
Mims!” wWa.
Subdàuuh Plin-Hm. O CMCEMME pmmg)“ 'de início” » “gemia dem: Termº m: Comêniº, quandº der causa ar: uma na
hbamçio de: maus. tin-masa : pimpçãn zu naum períma ó:; uma: wnfuzado

5%!“me & mºnges.-.ao mem (3:35 uma azimwam 31.27, "mtuu 'e'. da PI:-rum: Intermlmstzriaf m 424, de 39:63 Em:
'deMK“; "amanhª mmmm,WEmá admin nas même: de Em! [falª m. 22, 533,43 mesm: $ªno-taria : uma
mas a na» pcm embªlam“ Emmmm «mm a pariaénem que nome omais : viª:) um a Múmia «ía :»thmatado

(uma sm» - na www : na cançãº mçmmúm
D&msm Financeiros para a emuçag do amem dem Convento.. neste ao Metragem R$ aeõmauo inwmesene mu, mma : em
reais e noventa team—asi. uma Mundos de armaram :) fmz-msnim de Em!» matmw no Planº da Trªi-ilha,. cmíçn'm .:

mm» cinuiâcaçâa orçamentária:

! - R$ 30941005“:th m“ teen),W ea mmm emma, comerão & mtu da Balaia amam: a Wasn'mn na
QWMA — MC, por meia da Emendª Parlamentar n! 3370930019 dam «tme mma-zm Fazer:! ww: Gabríili. eBeam-adn peu
Nm:- dª Empmm W JDXBWEBDGÃEB», dur ?? de dama da 2015. mama au (ªmaram me franzinº nª âíslzgsaazámmaa
ªmis 52263. & mnh m,: manos ouviu,-aa; da "(emm NniumL Fante de Ram m; Naima; da Beam." uma;

& — R$ “(331,86 (Sem mili Gini,—: & um mal:— «: musika (mus-ua). realm: .: mmmpnum: damvmmm wmlpums me a.!
armam #1427'51'2013, de 23 69 deumbre ºu 2013, do Município da maçom Famºsª“.

Eliminar:W. Em mm 13» ocorrência zig camshmnnm de ªulas : Pagar, a mantinham cai mas; cmnswwe nr; Mam; ste

Tramª“ wderãsm nexium-In Mé !! eum nm.! nin weighdiuue . íuncípnalédadedo objetc pasmadº, mudiawte—xe-staçãa &: ECNCÁDSNYE

Smªm-ala Summa D CÚMÉEWE (“viene .: malu-r em seu orçamentº na erujebmfsubãmm cmímalades pela»;

unrmrânm dºs resumos sem 3 WWW dw»:Win,
Www Vanuíre-. A "animal? da.-'.um a uii-(mmm sermnms um us'urws : mm Mantendo: veia Williªn??? Riº!)
CWNETE] na; cºmº“—as suhàequu'nus. em um de 530133130 (trezentas : me mªrl, WH! eum mais: mmm ::nmzi. Será
rama;matam regnum cambiª; & moerà ser fumam“ pºr meia de anemia

ahahah Quªrtª» 03 facu-"scr; pira atender às dapessacm emitidos fu'kwm estar:: :Wgnadzn Daphne plmawat ou em gr&aib Kar»:

me um:.
mºtim. |».me
Cºmpete ao CDNWRENT? imexralim & pan-sela ria aúnuagenída financeira, em :únfmmizkdg cºm as, mto; Estabqlçcaúo; nn
Bonºylmi de Dazaranha aa Rªim da Tmnilm; medízme apagaram m com: narram; amªm do (amém, mmm have?

anmçaçãnáe .um-las, mmm; magma, e critérios!» WFNFMF
Samir-tmb Prmuelm. 0 uma: de comum! uhservaaà &! dimilpães da 'E! ional em»! de aum mpmwráriu em want &

Qm 38 “%fáâº ªº CÉÍI'JÉYÍÚO 631 Wii.!“W“ 15wa QUÍML

Stªdium! Sun-mªn. lu lêem; ºriundos das! «gndimwm; de nuliquçin «iq; rem-m: na mmmáa Enmwm nãº Mcrªe %*

rumam»; comu começam!

Wu Dimmu - DA unamms REME—GS

Cn ms.—wrms numa—eim: ram-m no repasse do CGNCEDENTE & '; ca.-magma; da LG.—NEMNTQ serãº dnmmww wrms na cam.:
cánççíàczwªmlnda :» mesmu: Cºnvêniº, aberta nm num: da CMVENEN'IE gummvmnçm:m mmcdçMaman enm. Jeds-nl
M mªdª-ill.

Subdàumlc Maneira. :. cama mn'cnse used-"lca será name-m.: fumava: mm.-.aº w :nstrumenm anal.-ada e beªm: se" registrar;
um & Humm Se $niêriçiô na Cadàslm ultima! dª Paiao) Jwádica - CNPJ da órgão DD da emldnàe CÚNVÉHE'ÍÉ ou a midiª:
“ecume-
Suhdàumh Swªn. & “um da primeira mas. ou pur-mh dum fw; mndtamadn a'

à! amªmenta a.» cmdicâa ascenúm consuma num lmmmmmo; :“

bj màáú da Mªis: biente & act—ãe da prata:; kimãrin ado CGHCLDEHH.
&

Summa “Ianni—a. Emas na casa a: liberação em parar!: única, a “(ªeraçãº das demlsparcelas flcarámmmm & Em * M de
na mama Em. (gerem par cama] da: parcela "bandas Mªrim-uam
mami: mam Após 5 commwaçãa & humm a: mmm Hummm mas» CDN'J?NEN-TE. o musas—ama de casªram“
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Memê se: ajustada emMªmae ao mau «te enuncia estabeleõaa nu retendo pmtsm “cd:!úrlo.

Sabaudia); Guínkm Ns Noam: à: ãneúxúmâ da «nação Manzan ini: na faixa e oámneatdtis da "bmx,-io da armamwin,:. Mwm—enm será “úmida, alas; zw mmm: alguma Maxime que auzwlxe me mrmgação mot-ead». (enfermº: Mªnimm mm:31 5519 :— Inda Panaâa' imminisceáal nv 42% de 201,5.

mesmu Sem É um & uam—ção a: primeira prata de mau!. par; a cowmrerg um: um mmmznmnmdos cºmranma: da Ema Mera! um menú: “Mirá pur praia s-up'aricf # lan tu,-ma :! saem] das a que não tenham são
rmmmsmªntz ocorre:—ados, (ogame antena; 0umª; &; 19 e 26 ea Farmª Imrmnmzáaà n, 42d. de 21318.

SubclwsulaEm 65 recursºs- serão ªbafada; «ªtacado cm a ásmràailidaáe arpammtàrin e finance—ªn da amam ªcima!. nmmuhmaidade em e namo && pamela—c prazos emhekádm m: crmrama de damnbcho cºmuna na Finn dat Trabalha
paraná“ na “uniam *Uma“, que guardará cºnsºnância ram &: matas, fama mga; de execuçãº da ºbjeto no amônia,
mama:; Unitau. Para recebimento de cada pamela «fas recursos. «$a—ami o CDWEWEe
! - mmpmvm & war»: dammm: pactuªda. que dev/trai sm- “mªis: na cam bancária escenª“ em zmaformídaíe tem o!
arara: cºzinhª:-rida; m «magras-na deanmbsho :L: Pina de Érabaàm. um dcpgsimdn na Cama Túnica dia Temxaro National. ra hlpfhese
de o Com-'em ser emulado por meio aº Smam Imaginª de Mmimmçãª Warm"; -SaAFi; i:

:! - 9513! em situaçãº regularmm & ieaãzaçãndo Plana se Trmlhn, mm tucupi» da na mínima mas Imunw mr mm! Www-ía;
liberada: anmflormame»,

Subnánuh le. Mus. ama: em às! do m. 116 da L:! nª & EPL—ã. de 13% : Tangarás da; partem da (armêniom [em abéb
zamnmmm da; imprºprmdnún cºnstatada, qyandg;

% - nãº hanna mam—lação da boa e regular apuração da parcela amarmmame meada, cam-mar:: paio CONSEDEWÉ mx pull:
ar:—3a mamae da amem dequé Interm& Mmírçztraçãa Públ.:a' Sªdam:
!! — har venho.-mk: n dmín de tºnalidade na ”mação das mama:, mam; não manancial—y; ao mmpªwenm de: mana ou Raia:
amgtamsdas. manita; atenmláróas waWin; inadamgnâaia &:Mminixmçãu Pithªn nu cºntamina; : dem em: mªmão: sua

mamae do Convêniº, ou » imdlmplcmmtn damwmimzmm ralação : mas ctáusuhs convmaís Games, e

m — ur CUWENENTE deixar de adm" as anexa—casaram“; emma: peªº UJNCEDENTE ou» mr Mamma aa reimwyesisteme
da mamãe mama.

hbdámh Diªn-a. Os recursos' deste Calvi-uk:ª Enquanto nh emmadm na sua Fhmfhdade. serªh uhi'zatmmnmiàpãudos vein
CÚNVENEM'E em cndv'fu'cta de anl-vinga da inumªção “mmm D&ial. na previsãº da neu um Em um! ou superiora um máx. ou
em fundº deum ancéfà &: cum:- uma ou aperação de mercadº abana mmm-da em títulos na :Mdn géàlmá. quando ;
utmmao úessesfecwsas mfrcww am 1?me WWW? um um mês.

Sam:!!! Décima mm:— mm da caªtinga, denúncia, ramªs eumas ao N!?uwemn. tu rznúmenm: dia apltupãn
ªna:-nim de'-terãº ser Wasnmntmêmfí e na comum, observem; a prapºmaaàaadea senaº vedada :: catava-Www
deMamma para magrão nu acréscimo da «uma: ao ciano de traumamam.
Suman“ Damm: Sagun“ & com; nam-am especificam Convênio sera nreiarencêmmxsmu na couraça de unha bancária.
Submit-la Bátima “leram D CQWEMEWE iuªxonza demais-io CDNÇEGENTE paracue» 5013512 Emm- à: instituiçãº ªmt-Efa &&ergçame
11: mt: anime ªmam”:
* « ; tramkrámna dm www “namo; mr eh,: rap-159505. lim comuns 5205 iendlmenws, pau a conta ibm do Liv-ih, em: as
mmm não sejam utilizados!» ahí-ek: aa mm'zrémia peb:- gurizada 1843 [uma amante): dias ! rm: Muse mamada mfacaciú dm
mam, nas termos da Suuclªumra qulmaz

!" =! WI: dua ams mammm. coz uma em qu: nãº hºuver :) at.-valmir; da: mmm, m wazª.- mmao no an. 60 &
Pmms Wrmlmcml n'ª—14, 6352015

“Wnim Dedina Quarta. U CUNÚDDITE úwerá solicitar, na caiu na Sutzlausula Dêem: fºrce”, uma & munukçlc Mantém
abe-mame da CMEI! curve-nte ”mªite, ª transferência do; natura-:s ílnalsceêros mr ala «animam, bem como os mu; mndlmnntm.
para & mm úru'çl da Urª—iº.

swami; Décima; mm cascª—: ªfiliaçãº !» enm 9:19 prana ditam na Saúdàmªa Rªim: Yutaka. íam li emar
consuma gama:: de inn-rumam; deverá Sgt Hamad! pah? sum da mé IEE [calm :,mm:! dias,

Sadam! Página Sama. deade ; llbmçio d: recurm mio ÇOPQCEDENTE no: trê: rama que atendem a Mim «hitman nmzm da alínea 'a'“ da inciar: VI dd- an. "Bda lá nº 95041. da 3993.mumu“ at:-nõa: previna cm lea.

saum-usuªl Dima Siam. Ú sigilo haviam de; mmm; púhnrm sun-miam nene Cantina nas será apontª-el aa (DNCEDEWE &

nem ao: órgãus ganhas &mlbzaóaru)

mumu nomwaWhom azares»

£] prºm-me tamém duas-ã memm Fu.-imm:: aún; “mapas. da umª: com :: cààgra'ulas Mcr-nana & ias!”

Suman]: Nimitz». F MWmEDNWNENTE. im pam—dn muitªs tiu imm:
! — umlzar. ama; que Em caráiev emergencial. us faturam em ªnimado diversa na emanam msm muwanec;
Ir - mimarWww; em cia—13 imfºfil? & 'vtgêm's do Camªrim
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m - afetar simmenm em um posa-sw A usina da Canvâmm sam: m o ªuto sarado: dz mas tem; mmao duranle &

vigênciª dane insh'umenur,

W » armar aumento, & wget muito, a uma! eu marcada pauta íntsgrantu de quªdra de pena:! de órgão ou enchiam:
mm da admmmção dketa au mmm mmm por services & :mmmu &n ãâãâêk'fà Jia-nica niveau Mam: pre-.um
em la espanca; e na Lei a: Dharma; mar;-mnha:
V qaaliurdupnàazmm um bancária:. multa,-Imã ou Cºrreiª:: mamária, um:!usiw: migrantes ans pagamenms (m :anlhimemo:
hra da gram amiºnn qm: sc miafe áa multas e a; juros, se decºrrem: de atrasa na tramferênúe demmsm CBMCEDME :
desde que asmm] mn: mumenm : Ds pertmhms al.-gem o; msm; aplicada na «trazia,
VF - maker ÉEáDEâã & atum de aa.-«.a de admimmacso, de certame au imita:
W : ceifar despesas tem punho-awe, salva a de caráter educativo,. iním'naliw ou de meninãº sºcial, 5: qual não mmzm'n
mmm. símboâos ou imagens que cars-::eaíezem armação pastos! «: dade que mama;. m: Plana d:»fnhniha;
Vili — Kanªan: (aeww; para mm :! ”mações demas ou quam? aum; entidade;Mªres, acao para unhas e
mal:: para :. uemimunm mmm;
&! - banirªm mansas "Delicias nas: COMEDEWEM anda na em parte, ::mrm que me vinculada um sem:: Caminha.

K “ caiam carmim. matéria na mmm tlm de pum com &“ng mapeadas r$:mha recursos Wii:, e

K! « mgar, & qualquer título, a empresa; privada que tenham em seu quadro máclárín zm milita de' aí“, na emregada 66
«mumia pública uu de mamada: na “mama mma: & 35h migrante, pm WW pre-atados, indu—we cºnsume/aia, assixtêmie
témim w ªmhmazàu nas hipózçzgã amu; em lei: 593319415: na ué de Matrim— arma“,
Sul . aguiar & ns.-.uma; da imrmam pu: munição ºu “natura da mm me desabam : bai &, MP.. de à???
Subdãululi hex-Inda. CS. ams teia-entes & Múmenuçia da: serum” duplaútlna: ru cansa umfmdme (“iam/«Em:- maria «aliada:
ºu Ninhadas m Piatafcnna sasa" e as uma; pagammm será!: efetuada paia CDWENEHYE máxime EFÉÉM na uma
corram: demmm não; lameteúmt! emudªm «içªr—ipa. fumam : diªgrama damWanna na; www: casos, em
que & ctedito poderá se: mamado em mau can-tme de ziãuiarisade da mama COMMENW, «mma w &glàíâwb rm mccarmma
48:32 ºWiii-Bahá e“; desce“;
3 —wrm da autºria“: minima dº mamar—31%:

ll —m execuçâo duabjew zelo CÚWGWÉNYE pat anime dlrm; :
"ª — no femrámenmao CGWENENTE por pagamentºs realizados àswómias cmlasnecoefªmes deem na liberaçãº de ranma;
m umctôtmk & ram «mima mem .» conheçam mundu.
Subdimul- I'm mg:, da animaçãº de tada pagamentº, «: CÚNVWZNIL mmm na Pinaicrma Hamm . na mimma; &; 9:59me
amªdas;
* vadahmíâ do recurso,

H » «: nome e CNPJ ou CªF da low:-cedo:, uma: fav om; m - »; contrato & que se refere & WNW realizªda;

N . Humªna: dª; num fim!: au mcmms cºntábeis :
".r' - à meia? capa ou fase de Planº de trabalho !càth'a as pagamunm,

muchaos“. Excepmnalmmre. mediantevmim (we peru-uu ;: Ganância damim de namento pela "umª“
Timm-é“ “punhªm padeé as manda, m Mmtr & vigiar": do inurumenln, um. única .»;ng Kªr mg;: Física que ria".

possua cama canada, ase & liame 42» as hmm tum mª e amamos raalsà

mamae Guima Ho cm de favmcmcnm dc caiam-15»: :: amami; amª.: de fiªnícaú: “Mim. ;? dubânqm da “mais
para mmm-emu da YBREEI'Tõ duna-!.— far—n-á M fºrma de ar:. 3! dª Dccvcto nº 93.102, de MM», abas-ué!: ns mima cend'wães'

! « ama cara::wimda a namsíimace âe mamar (ªtuam ao famacmur para militar & mmaº de "mena! m: equoamenw
especial.Wª à? lenh- de me:-duma usual. é. mm amªinar; “mui-r drum-dn, « emm "mim-eum me:-cªm;

|| « a “gama; anmlpadn das parca; mm mia p;:vlnu no Edital da Junção : nn CTEF da; &“;qu m equiçiszmxmaz ::

wmrúldaí
Ilª » u (emanar ou o CDNx'íElêh'ãí “(sentam uma cana fim;-3 bancária auinstrW-Enm :mgànere na valorar: afariwnemu1 ,l

'!

CLÁUSULA 060% * DACON HMTNÇÃD COM ÍERCiIROS

45WIND—TIE devesà êªiSêíuªv', quantia da aclamação ue termina; na: & Ezeiuçin de ser-aca; nu aquisiçâa de Em: com memsº; e“:

Mªiª: uímulgdmbeucuçis da oi:-judo dm).- Convêniº. .: depuis—sa cºmidªs na Leª "' 8.556, de msg,—um nº lºl-M, de 132)me
da 2001 & uemm wma; fever-ais, smªller: : munida-Alá mamei as lícitaçâei e commit-5 mmmsvatâvas, men.-nba ns
armdimnm nammm par: cu mui a: niguem mªnu inmlmmâdme de liclmçàu

Subalusuli Primeira. os editais de ucaçã: pam cansa-biª: à: aida :nmcmmdu aerão Mizªicaóos neto COM/ENEM? ªpóia a
assinatura da presente Ccrwénlc- ! andª att.-ªte da uma na Marªno; uu ami-igc. #; kunªi: dg ;nílqg técnicªmm .; _mmxªçàº gº
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?mmm Bonanza; al:—sena as úlsuemei da Pittman espuma. apita-ms ao mami—'o prezam lmmmg, (Apm—idº :; (35an man, «59 me ªmam mumu—amam 4115; de ma.
subªm; nuam; a wide para aim do medímenm “amém :.er de né ieiknm L'ÍES. tunada» da mein: 3301ng ée
mintº—wa ºu de Wii:: da lama de menu xécnªca, & pad-era ser prorrogado um imita »ez, desáe que maiª-fado pela CONVENEWT E

: «gun paio tWCEDzÉm.

Subdàmhum ãxccwommentm muda e nªum wmª-ref ; muitão de equipamentºs (a': ; ébKuçãD nª custeiº, em 28666
amam.—nªm Wnim; para wavenentea "mmm nuªmWa padec'ãosef Rat-&, mae aw;Mªmma; ”Wlmmpea-físicas no mim ªja-A aªa Portaria intemmmrial nº !!?-1, de 2315,

&] |“?sz realizam entes de assim;“ da lmuumerm
h) ada-ii: Tn axu efe reaium de paçº. mesmo que cr mew-) tenh: sifão [ameªçadº uam dm madar ?O iníciº da vigência do
mumu—grua;

CZK centram mmao em dm ankerwe& iniciº de vigência da Mazur—vale.

Sumax»!!! mmm 30565905 de que um : &nb-mma “meire,meme serãomim as desciam awe namºrªm rumam e períodº
mvizêmh da hmmm é! tranferência WW & : lltcraçân das (ummnni cnndlzsersda & tatu,—sãs: da :nállsn musica 9 an
m::Hu do macau lidam pela Cºmmun
SWWE! Gum. Pala mutªção de bens—e www; mmm-sl será obrigavam— m um dz Wnlídwe paga:] ªrm tª,-tmn; &; Lts nl 111.520.
de 2033 vz dn m (Hummm. mªnnda'mmbz na fuma eletrônica. mai inviabilidade de UWZBÇED Saªrª ser Mantena
lustmmdas pela umidade zumuetemedo CÚNVÍMENTE

5%umh5a1mªa cmlmacâu de bem e serviçº.—. mm retoma; &: presente Caminha. a CGMEWNTE uau-=r$ obama: 05 trªtªm
de xmumhãidade&“an dummy nus—mm:: 29 a sua; mataram mmm: SUI/MP nª ax, das 3% de imitada mê. manu
mnh-un

www sétima. As nas & as Womack; sem.-. os aluminium e respectivª; gravºsa; decorre-nes dªs—llenacâesx (um me &;
minimum rifmunms 33dw E Maigibim, (Sanrio mr mgmrazia na titanium; em“!
Subdmm Bim. D CONDECWE mrs veríkàr as prúcenáéftnlus [Eita!-51609. realizada: :e'c EGHVENZNTZ tmb-$a &

maummaçâc na que um as samuarª; “pena:;
| — awampsrahááad: da certamesmmm a um,: Mªdness; r$; «mg-u 55“ às Formªn mítrmicmmaê nº Alê. dª 1913;
lí - compattbmdadt das praças licitante venceébr crm-s cu nasça; furta—ência; In - gmuaéayrcnsq da chicco mmcvíwd WH º
amiwmenue mma, &

lu — Eeemlmeam de declaração unrezsa Femme par marmantame Km! do CMUENENTE nu regime na Fla-.afnnna mma uma a

wwuw. atestando :s “emm àâ dlmonçõexlm animais aocha “matéria,

Submmu Nua. um ar: muvenemz:
| : rama, sch w: ímelrar [Emma-“.Se, Jçmpreqma optar pasa czacuçãú mdírm dlimiçêá, o mandam [minnha .WS naum
da Lei a! 5656. de 1933, e dem-mk; nm paràmtes & maêámy assegurando a cºm“ duas praca-Simm“ (mais aãém dl
wimfàmizacao da acampam mando for a msm

H ' agªrrar na armam cara;» o extrato do emm de "cªnção, a ame,—;. (minado pela Mmínigkrççãç “M;: por; ;; maggio da
zen-vce» : &: preparei & praça) mal cartadª amt ema "citam: com o zu rumam CMPA, a terna a:; mmnlvgaçin "adiada. ::
num: da Cammo &Mnl'swme de Emma na: Fúmemmm —CTEF |: ;eusMama adam—.

IN — greve! no udlul « Hugh & Mamma Mianmar M ELQCÇÇÍD eu mmm-J — [TEF me a responsabilidade pela
mmm às; mamã!; 9 swim mamada unifºrmes # da mar-vs; amônia para Eiti «mimada, andam 3 mm ti!-a

reedmuxões. sempre uma detecta-“ks, ima-narrªda” que mmm mmprumra acampªm da abktu mwmnãadm

Iªi , alternar, r,: umidade“ (caminha,: Manage Suba! .: Cammo Mmímuml—m de Execução uu Fumzcxmtn ——£TEF.; na:
uma; da srt. ”, mmm Dt : 95 ª! n &! da FM memmsumi rw qu. de imã;
v - mªr““ clausula. nos (mmm: celebrada; à cama do; :ecums deite Daiwa-nu., que amava crcamaxade & conceder liebe msn
5! aware; |” CWMWE. irem cºm das órgãº; de com]! interna & alterna, im pararam, óvcmmag miam-açôes. façam;
cont—ian & luta?: de emcuçãu. referente: ao otimo cºntratada, induziu w; cams em «.we- a msMutçãfu Faznceira aficiâaªa cumrolld:
pela (uma me ªms-350 da mmm hummmmm da Canaima.

WDM. Éuedsdu, m hipúãese Chibi-zaçãº de fucurszzs Ídu'àxínmriõos mãihme n arm/nte B:”uêriãa. B mrtíçípaãc
Mn ítcitlçãu eu a animaçãº de in.-mamas que marmr ,

N
I — m mudam deW:. ameaça da Trauma! ae Camas da União. da Mtvmêcm da ?(amaréncía. ãimãizaçau & (: dªria
Geral; da Limiãa;

il - naKlum de úrdmmmento unihudu cn fºrmadora! « sur :umn'mnzdiáu m: Sussman; ºu
HI » fil) Cndwlm Nacional de mamou Cm: por M: de Impala-made Ammann»; E xrnufagíMdade. suga, ls.
Canhema Rmmlóe íuilíçl,

Subdàmh Wnim ainda a CCNVENENÍE deve consultar a situação não Mmemdzzr selgiumn namªstrº funcionar de Empresas
(aid—ªma; "=. Swat-13% - CUS. por mtb d: “::=-: no Penal da “evaporam na hmmm. antes fiesràcna: & pras—mafia do mmm q
animax: tia banªl.
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Suman Dªtªm Emenda. nas cams em que: umuçãu da abin“: m,!ituv'wêfgic. cºrriam; mmm M pianº d+:- uanamo. envolver
parceria do CONVENEWE com cuidarem pduadam sem finalidade hmmm. fumê 2a Menudo & diâmnn M tagima: avec-Eªrn»

me fime & pam No que de íam-º de wish-mam wma ale fomenta ou acomºde much mªrx Dmaràzuçãns na sºnhada
GWI LOSE!-, uma m “mamadªs & wi nl 13.019, de 11 «a luªu: de Emª,, : asW numas, dlmm eu municipal; agilczivgk.

Mum asism rumam —mum na comem
EsbeWit; çoderà se! aliaram porwma amem meliante grama de iGWLH'im. devia.-Meat íotmatíum eiusaifimla, ; 5=r

upmmaida aa CONCEDEME parª anéis: : dedão, na prazº m'nlmo da 50 Baiana] &” amu &: mrmlm & higêPíik Mula a

“mais dº ºbtem. amaram

MW“ BÉEIMÃ REUNI)“ — DD WMWENÍO
lnmúheao amarre Mazer as atribuições de monitorizar-ema ; gwnhnmrnw eh MDTM'DME fixªm e finªnceira rimam: ,?

magia doWânia. além da Mliªção da atenuação 1% e das remixadas, na (uma das um.» 53 a 58 da Portaria luma-mm) m*

«zum 2016, de form: & iãfdnl'n' & rrgulnridnle da: um; prutícuéas : a plena ewruçãu da chuva:
mmm Mineira. CI CMCEDENTE Geslmars &mastruz ui ?latatumu 4 Brasil rentesemame para oamwhammm $a execução
das“! Camião, que mm:? cm rex—ªntro própriº tºdas as ucwaêmzlas relacmnmns & Mªmão 'do chicªo, “sªrada :; mzdidsz
mamária“ reanimação das falhas nmmdag uerlõcanm:

! . n wmição rifª ªma r.- text.-m acima:: das mamas, na tan-m da legªilaçãú agiam;
lt - & «tampinhª-nada Imre ; awecuçàa no ajam, o qu: ion, mapeia-cida na Ham ng Trªbeêhq :; ox Mynhow .: pmmg—nm,
cmbnwe as mnwamas apresentem—,

Ml ' O mudada dos Inf-amacõus animada paa CÚWGNENR na Piauí—amu «Gmail; e W ' n :urnprârmmo da; metas do Pªgano

de “rei:-alho nas condições emanam.

WuWill. Na praia Mirim de H:- ida:; um cantadas ua asªmituri da Menna inâi'lâmªti. à COMDENTE deve-33;

designa Wimeme e somar au enweaaáa resvmvsávet nem seu acmaaniunman,

Sumªn“ twin, M; abarcªm da armada da mammahamer—w da execução na oi:-jeto, :; camará mas
I . vªlerão tia apomléfmn: de barreiras;

H =W: mmmnénm ou hmm matem) cam autua mina Eu mudam: que se símem gróximm ao mm da animação da:
recusas, temia finalidade;

lil , mmm ações e dead" manto à neeimçza&mâªm miafe nmprogrimdades «(auxiliada na maçã: cin 'xmtnmanm;

N » solicitar ditam-eme & instituiçãº amu-mins Wªv/ame; me «mêmemaçza& mma mmm ”apud?“ gm Ecm-ânm»;

V vmomwr mas 35 Imª da execução. quando Camber, amam a discman no am 5a, mam. mas w e E. de Paraná
tmrmirâstcfid «5424, de 2016;

VI « uliílar Humans xanomaa dª variância da mamª.: de naumâm. mama;; as vedes mais da incl.—mat, amam-m. !
warm;www:. de immugw da ànmxmigêu; &:

um » valeuu da um: hmm dn ::nmnhamentn am:-:mad:; [x:-1: Imªrª: apâzáwl»
ãuhdluwhmw mama: irrmlarldauzs GKDHEHIES da uia da: mmm: Gu mma mudancas de ontem imicu. apurada—.
«im-anta & em m Com-Enio. :! comam msgs-tºri : liberaçãº às wah; de ram-m pendant“ e comungar; ::
CENWNENTE pm sanar & ganância uu prestar inãzrmaçúu : 555anth m:. em» de 45 (Manta nim)mu, pmmg-ref gum

igual pcm—:o“

Sul:-adam» Quine». Recebia—o: m. eiclníecímenmi : Inform-ções mmm-dm. :: CGNÇEDENTE. da pªixao de 45 [quªl-mta & cinco; mas.
apreciava. Mamá e mun'xrarà uuanm à aceitação. ou não. aas Lumiscmvss atenuam e. Se (oe o case. «sound ; &punlçia de
mm.

Mulh Em 91221335 :: mxlíicatwai. u EONCEDENTE. amanda-ua imã mumu no: mms ao ameias» a; :uaMicaimas
Wªnd“.
What: ªgiam. Em? na Matªm—iva; Mo sam acatada D (GNCEEWENW abrirá mun às 45 hummm & a'mwl dia: para E

CMVENENTE mdadm— : pendência :. Flama: dnno ud eráriº. «Seven? relatar a;medida: actuªis-ias w uma ruim!:imentu.

Subs-laudamun A utcâizaçaa ms recuam gm dewnnmrmldaae mm a pactuada m:- ixmrumanm aragem abmzaçãn da cow E NT“; -

mm:-Lm deviam—meme amaram, corriam! exigida pms a quitªçãº &: tábua; para um & Fazenaa Máxima um uma,! na 'açãz ,.
&: Tauá search—Jul dn Bareme Esuet'rai da Uauãdeçm E de (mamª « SEK. arumuiàda mªmar-.Em. sem o (aim óia (Kami-a à “

ao &: Mução nos ranma acrestªâº esse montante de 1% [um pa! mato! no mês a! efetivaçãº: da trauma vias «'ecur '
M:: &?“an _

-

,

Small; “um, A &eºmúH-ZÍA, && imguãodáúd: m: !: Gwen estabelecida na Suklãmw: Shima mmjarà D
ª ªmªvª.-

mdwwêma na Plaaaâmma “Brªsil e. («> em de dano aa etária, a imediata Ínáíauraçãndk Yamada r$: aum: Espuma],
”" "”

mmm Wnim às corvº—mw“ WOW“ xm Subclàusulaa am:“, Qui!“ & Samu sería mumia: mf mm de
wrmmndêncu um «ao devr-tcnblmemo » às. dean—:)“ notificação senegtsuws na PSãLHPmed arm) « unuianria sérvia, gm mma.
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as casas. Déli! & Seçfelaría de numa ou mumu similar e uma n Feder Lemlatlw relagnvm aommangmg

Suãdajnuta Décim: Primeira. ªquª gw. pur açãv nu Wigªn. causar umbaracz. iºnslfanéime'nw au amªnita à maga; BcCONQDENTE & das úrsãúí ªcúmulº «ranma ! mimo da Puder Execmm Fedefàl. no desempenha GE suas funções ]nmmcínrals
relativas &: nmnanmenme «ªutuação ms ;emrws fede)“ mmm—:s, nara sujeita : mmm-mnuçia amnmnzm. mil E:mul

mmmuls Dãâmiãúunúl. Cl; anime; que fuma“ pan»? do da: detramíeréncua de ruwwsgan rep-amami, para ma.-ª; &; amam,
pelas am! que praticarem no mmapnhamamu 1: Extinção &: execuçâo dem: instrumenm, rão “bardº '. resmmbílínçío aªa
EQNCiãJENTE par mmímn'dam an Irrcgulmdaáa granada; peão mmemem, valva m.;-5 53507 vm, :)er a;; lama;Meat!“ de
cmissàa De mmmbilídade WM: na (Dhamma D CDWSNFNTE raspandº palm dann; camada: ; tºrneiras. diªmªntes de
cursa ºu data na enenuçãn aº Convém»,
Mhrlíusula Denim; Terceira. 0 CONCEDER“ :omumiiià na; áfgâas de mumia guarana: triegneãdade dª qua? tenh! tamanha
connamunm & nmnun ina—mma impºrta & manca ne clima m xtz am de impmuidade wmlnmraziw, cimu'Rcufé as mm;—zig;
ªliªnca; Mamã Estadual : &AMamfzeral aia Umªs. nas turmas; dasms “IE 5% lª a 32“, ª_- Sá da Panna lmarmií'mmji nª 424, da
7019

CLÁUSULA DÉCMA TEREM —- Dª.Hmm
ªnime » CWN'ENENTÉ um : anihuêçãu de avaliação. & wmª mmm: na ªtlviúúúe aumínmmzm, marista nan mamães
Escºtilhª” nie Muda : eonmm. que deve m mªnda :$: modo sinamám pair; amªr.-me & wur— zranmzni. com ; financiada nãº
%?iÍ'rEM :: mmprlmemú da: mm;-ãe: fomatm [étnica : adminàzlmlwaâ em wdn: as mus apenas.
Subdàusuh Unita» IJ CUIWENEM'E desmaia e lembrará na mataram-a «Bram repªssaram": aan .; ucuwigaanuan exvcuçâu
desu ªtom/aio. :» auaé anotar!» emregiwnme mxm as occurrence-5 Mªrinhais” &: ameaça:» da Bbieio, mimada as Midas
necessária?. & mgutaiizacãu das mm; ahmvadas.

CLÃUW OÉEWM mm" -ªl "ESWC-ªº DE camas
Ú órgãº ou entidade que &“th fammipm aréa desu Ecnvénm mm Enigma & matar tomas «"lª m: na: a regula aplicaçãº, na
gama esiaébeiecús reta: em 55 a 54 de Portariª Memúnialzrial nº 53%, &: EDIE

Submusuh multa. A mutação WCW: i'll-tªmu; manita nn pmcsdlmenm de ammmrwnm iliwmâtbm da cmôàmndade
51:13le, sunslnmda :: Ima: eu am&mm: a; pmwrma www-enm. mm.: ==msma : a uunncação da Wnim-mma
imatura ser realismo; durante lodo :) períodº de anura) úo Miramar-uzo, nenhuma mmm na na 56 a.; ªnrmõ: ínurmirjzwãaf
n'ª-Zª; Lie lúlâ,
subdáunúªWi. & mutação 1:39 cºntas timºr; causing nu watedlmnbo de Mãe dos elementºs me mmpmm, mb na?

esmo; ear—m;, & mão mar.—«tau um E º alcance du:— rzsutmios previstas nos hmm-mms

Wamm & prestação & tomas deve?“ ser realizada nas minhas omni , uniam-5;- «:ammizanlememe com :
“human d; mim—mm painel» matavam âwcelms da CQÇWÉND; & qual Mazer regnum peãº (“OMCEJENTE muuàmustsmmu.
Sahdásmd: Glam. A premmdumias Gmina-erá ser 'JDBESQMBÓE M mam me até EE! [sessenta) dias. »:omsam do términº ae ma
mªnca ou da cºndutª: & :muçsa da ataca :: que ecurm grammar, « sur-i “traumª :.Iàm das assumem; & trªmam
magistrada-.a pala mNUENEHTE n: Naraiana Manul . pelª iognlmm
; » miam» un cmrimmm du dam, qua «hà-á mmm ua. áuhaªdius uewsaàius para & auê-agiu &: uuumíeaaacéu du Bªil" quanto
& gran—a cundmãe da emm pactuada;
H I&Ú-ÓGIÃÇ de rali-regia dos ubjçliwas :: que 51: pingar-ha o Cºnvênio;

"1 commºn-ame M mma-inventa do saldº de resuma, qus'v'du ªmam.-:. »:

W -=cn-nc> de. cumpzumixm pormin de qual a amam“ as abriga a matar »::—3 daçummnz; ªuf-u amadas 4a amém!), nas istmo;
d: 63! m:: ar:. à? da Funari: mmmunimsml n'l 4211.6E 2625,

Kuhn—baum; Quinn- mmm-ln :. mmc“ «& enm“ nin im n&amhm nn pm.-n ganhe-lema na,-<h- inxªr'imnnm, n CONSEMA!!!
arabeleteré & mais adicionar mááma de 45 [Querem e cmol um para sua ”(acampam
“Wnim: Sexta 55, an términom nr.-m: manchªda r: Subdáusula Quim, :: CCMVÉNEN [E não arrasªm“ «= |:an demm;
na “infºrma mªs" nem doªrªm“ «um.» M&MNTE ruim-ui ; Mlmpíâm'ia na Fª'tmforma mma aewww dever
da prata! census e wmumun :» íam ao órgão de mnwbiztdade analítica & que amar vmulada, stars Ms me ônmwaçáade T ada ' J
de Damas Ema! mb “um arrumam cida-cão I:: em: medidªs para repªraçãº do dim aw anno. sab cera; de mmàablli '

'

“Máfia,
_

“hmmm: sétima. casa numum havida mahueruecvxiu 'físin exam utâuçin dm muumco tram-n:: Canva, :W
& «mu única do Tawure dawrà charm mu ! lmidtncla do; juros de mºra. um mmito ca (esmaga das venenos qt:
:pilcnúnhuamirn melamina.

subchusuh mm:. 0 COMENTE duª/erá minimum: ªlumina-m» Hiram :: (“amante na prestaçãº 3.99 cºntrai, cuja mulhe;

VN

! - para muaçzu do cwnurísnenàa dn apple, um ªmu m entaum-mm da inmummm, Em casa nas mº'nnmçôas tº das ms
mcwtni Wanda: nas "tímida Subcl'ãumla (mm dom Dimmu,
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ºf?
!? - para “Marcão da mf-famzídade maneira,“; ígbu dunnm a puríoáa dx: agência D;; mst—rumam. devem constar do na
fm! nin. analise & presa?» úe emm semem: iwmpdedades ou imgutruada: nau erradas até :; finalizªdº éra argumenta
mdusim
Sandim-zh Nºn Amáliª.- da Preiwiºàª, canais. ªlô!" a_n neste da coadunªm da entrância Fºrª da Bhima. mamã a: annmgntm
ruim-mà «mermão hmmm não sms.-lm mmc variada de vigência do Convento.

Wmun- nédm. Dagmar—,do : campinannbaçãn dnsdwarmi mmuárm ã tãããº aa prestação à! contas da; immmemos,
pacman gargalhada: :nbaiàíam edu CONCEDENTEM Mimada. botam: nªs anªta“ m convidamºs grammar; pela
máis Público ou peão Tribuna: de Camas. dmg: uztwmua mªnha,—; nem; [mm
Swami; Nam Filmlãra. imbec— da fachada da decisão "nªl de que ima a Suêhclâláuh Didª-n,: Quinta. (am murchª-t
íntsuluridlá: nb MBW-'.: da cºns“ Eu no mmm-vação d: remitndm. a CUNCEDENTE Marª 0 *EDWENENTE para unir &

irrquarldaáa no pms d: até da (quam—m e cinco) dia; em 19, 535. da Detran nª 5.17%), da 2007, ele art. 59, sªsª. de Pºrtªria
Ingmlnlsnrw n' 424; tá!; 3915»),

SMumh usam Seg-md; A mªrzº-ªinsi.) prúvtl, praia: na Suàclàusuín Bªm Primeira, m fa» pot meia ÁQMI'YCÉWFIÉÉDCÉ

mwiw de Recebiª-neuro »— AR; com «recusam: mamãe da Fazenda ºu semusí: famíla: ! pais o Nãº! WM felnmm »
malva—mma, de'/emo a urnziãtcaaâz ser registram na matam »Bfayl .

smmmh Décimo Tamek). & rezam 45 «Mamma; na marcam: mm mm tinham and: « (13025535 da mm? a:
“anulação prévia. (ao o CDMNFJJFZ f-ãc cem-grave (: sanammm dashxªegumdaea apamadn.

Subdinmh hidra: Quarta. & comuna,—cª ::ri e puxam da: 1 Iumr am, pressas“?! pºr Igual variada mmm ;;»sííimma. camada,:
de dum do recebimento, para anªlisar mmm-emerge ,: atestªção cla—cama:, mm rum-anim na Firmws-mmm uma 99135Mais
mmpetemesf emitam—a de aprºvação da prestigio clªmam dem:m mamae m Plnrmrma «Hªmª, mªmão a ÇLWCEDÉNW

prum!“ “ainda sr.-arma “em do Lumpdmnnm rio em e de que irá fumus u smferíôcá mm hua & muammmm
Wil-54h Déª-"hi! ªl.—I'M!- 8 «Mªin? da atºm—ªmir Canin pe'u CGNHDENTE prºgrª resulnu um:

1 »Wçiu:
!! ameªçª:: com lea—SBHH. quanta ºem-lançadª mwommw os: mma fama sua nazmzaâormaí d! wenªt (mm uma aº Eram,
ºu
i;: » maçãs, mm : àetnrrnlnaçân d: lmrdxaàz insumº de Tºmada de Emma; fiança]. mto sªiam “nuam as nrMWias
cam;w: minação da pendême, nu reparaçãr— do dann. nos tenra: da Subclãusula Bátima sema.
Emdauwb Mm: Suri. íblªnm for a caso “ mleiçàa 4a mutaçãº de (mta; em nu.! e) vaiar da dano ao eram seja Marior & R$

imº Qck-aço mil masi, :: CÚMCEÚENTÉ andará, mudiamn iusxiíigtuz e ruim da:— xmlmplcmumz; no ÇADW, aprovar; prestaçãº
Gemma cºntassem.

WWI? (ªddm: sauna. *:*-m a nataçãº eªemamão 5er amªm? excetuadas mdw a; m*ktàvclas miva para rwlarízaçãú
& uniªm-a ou agência da riªm. :. autºrizam! Mahum da CONCEDENTÉ, m em de mmmawmçâo solidária. ªimará :;

íam mHau-iam fam»? E adotará & pwmdêncinmmm: à !nmuracão da Fac-nada de (numa mamy Wien-anda os ani m a
33 o“; ªmd; mâmwmrizk nº it?-%; da irmã, cºm Wando—r misma—m aomm: a uem-ae numa! de «(amabilidade & «yu-.=

amª.—ev gm'lsdlçlonado para msn:—“widow registrei dem empatªrªm,

“clausurauma Dªiwa. m “mame ele ªnl-caçãº do em aº da Ilustração N&rmar'wa TCU 71, 622012. & mamada administrativa
Mauri «dum uma; meªda: ndmímmzlsm ao seu alana: ou mamei na órgão Is.-mm carmem: as mm» indiciar. ;:
extrajudicial:

abin“,mm uma: *: abrangia dn ”::anme da vinha ipa-ado. írieluiiu a pintam. n *a: :. mia.

Mamã: um; Nona. mas :: uma de que: mm a Summum!“ Dec-ma Quarta DESE mmm, constataram; avental prlsrmgaçan.

; ausênzia iãºmªxip 93qu :: wat-atá“: went—tida dematas meiu CCNCEDEHTE Mera resvfàar na reparº de imm:-e, amém sz;

órgão ou maid»: public:. rumam »mma,“ eua «um» a Em

Mimi: Wma cabem as amªnha nu gnvermm lutam! du CDHVEHENTE |)»:sz mnh; nas rmmv Ravmientu: da
mmmmm “mama p:!cl: >eu-. amam—es, stm pretukg, ze prana-ms Dx anulam; : para m. m: mms-at mwnsaluuçarg destes
última:.

mmmDim aum“ — ou sas'mmção na “como;
(Maroca m comªm do ubuntu miami-r. dª múmia, da malaia cu da mintía ªum Çmvêtmu. e CÚWENEKTEE ra
Wmtwgàue) dg 3D (mma) dia;, sob seu; a: [mmm immumçsr. (» Tamara& íam; Sªpucaí& rupenwaex. mªma—mm
amorim wmzense do mau ou murada Wenn? obriga-se a retomar a CDMA 1394ch Do Escuna mom. na gama
Bram SA,.m hum da União, por mio de Gala Mãe:—Wlmwto da união -— GRU. amnhª! nº anº ww.mumja;eneagw
SUM. Mamma .! Unida—de Salma umwamm: : Gam 005431 (Tv.-mto? &:

4 — o eve—mu! saldº remanescenxe dos mau-rms Fim—mm Intªum « pvevealeme nas receia; amida; Fâi emºções r _—

mllmm e nãº utilizada: m:- cbjzm pactuada. Muda qua «Ba num- hm'áa mªggie, Mamma :: min-mw : . fim. da Emy “m;

4! avularmul [referencia pela EONCECIEWTE, matias-96 maemiamem Eãffããóâ magma: regas, n: fauna a': Intimªção agtícàwx
ammºm para com a Fazenda "acima & ww damªntenham». nas Amintas cases:

e) 093060 nau fºi executadº o ºbjetº de CDVWÉVW. camada :: hinéàase previna na an. 55. É tª? da Fama; .!mpfmmmmial M liz-ª.,
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Be 2925. em que nãº Mªmá incidência ueiums de mam, sem aleiulm da Wide da; mmm ubh'adâã rm aplicação:: anceimmandas;
bi mundo não ha :IEKEIGHHÚÉ : pmi—lã» da manta; na gram Finda maite Mamma-lt: ; e
ti qumdxi: ºi mma; Korn?! miªm; em “Nªthalie dªma da mabclcddl uma Cºmêniº
I_fl » :: vaic—r terminam às despesa; tomara-vadas com amamentª inimneúi eu Www/masi analizar: «mamute esumida dª iurm legal;
ãúvzhíàlsuh Primeira A devolução grama nesta Cãusuxa será mama com olmmªmªa && mmwámmmde 6a; ranma;ltansferms pªm CÚNCEUENTE & cs &; (mluaparmla um COMNENYL «Wmnmmente da asma em que taram lpsmdna gem;
participe.-4.

Subtimmh Segunda .A hummm au; d'apozm nem Clàuzula wwja : “&&de uma; na Cºnca; FM;-as, sem gram—wd;
mudas &; (MUENEMTí na Cadastra miam-Miau das (fadiga; nic quitadas de órgãos: www:—$ (adam; renan—:], nmwmm da La;
nª maid: 2332»

SMusuh Terceira. No; .cºm de ClªmWin-cm do suam prc'aim no ant ç CCMCEDENFE duvm' nºmia: và Instituição íimncaim
amª.-mmm na mma comme acedªm nª.-= mami-ana a âevnhgânMimm 3 mm: nim-za do festiva,» mesma!, das saídas
rnmancmmtm da mata mma ganadãna :himtrumenm

Slidáumh marta Nes cam em que ; devolutas) de femmes se dar em funçao da não: ere—:wánqa abjem mimado eu devia; «
ativação m ref-(são 6a 'mstmmmu, : cbn-W»; : ámlgaçao nm sírio ouxrõnlm hmmm-ma peª!) CIÚME :rne & EQWENENVE; das
mªlnrmç-ã—ts mim-nm ao; uma; dual—was e em mon-m um: «leram GIM & reform law-amem

GALEULG DEUMIESEXTÃ * DOG BENS RKMWESCENTES

DE bens femanescenàes adquiridºs ou «câmara; no âmnõm nene Cºmênio mão we promº-dade ao CGNVENEHTE,mm as
vianuslçúaa do Degraw ni 5,179. & 206? e dª Partem ªmarmwstana! nª um, ªs 2013
Sub.-.Muiuiz Wrath. Éonxíúerinkw btus Imam % equipamento; & mataria wwnenm Bdaàllflóºá com recursos àsum; wmnmm lªctebsáfªúá & «minaçãº mix «uniam. mas. qual nãu bs àznmpuum «I um.
Subáªmah Segunda G CGNVENENTE dar,-rá :mabiiiur : mmª,: & guarda da" tens rmarmzenm. tem mmc mtu-nhawww/xá? an ÇÚNQDENW wu &: cumpram-Bm da numa-m um amaro mnmidm: .er mga-am; gmwmmmtal. Quitanda
uefa domina—zumrm;a regra; emma utilinçâã do; bem

Muçum DÉGMA sémen »m DEMÚNL'HAE mim::
O nascem» Convênio poderá 59!“

i - inumado & qualquer mmm, finado c! partícipes «emnsmeis amante madame; & auferlrado as variam; um bempa
em em: animaram wlunmi'mim &mm;
" « rescindido, magmª; ªe af?” minação au [mªmªndo judicial ou mmudlml, rm ::::mmes macia-m:
a) umas-ção um ranma: em datam com :: Now de Rabanne;

b? umªmnlmnw de Dummªr em ãàlâlâês mmm“:
a', mnwlntuçâº; :: ::erme. &: fnâxíáudq eu ar,—armªm em quam daumenm nºrmandº,
5% vmviíicaçâo do ucnnênçig de guiam.- circunsàãrçx'a qu: true;: g mstwraçisràc Temari; de Canza'. hpecmê. ohwrwdº 0 WWW;
nos au ?! t ?2 da Mamãe lnlermln'ãtectaª nº 424. de 36:16,

«zl hmisténzfa dl: menção ªtalaia «9651813 Ipem : aitmht dia: du ªzaração rh panair; pamela. :nmnmvnrh nasWiº &
*iª da ml 4% da Pºrtaria Intermlnlsm rn' GH“— (» ms;
í! marinada dº (arrumação de mamada an execucao. anos íman &: plaza previam na mural-1 um“-ra,) .:unrlacuuâ: naum quanta
adam tnstmmensm aiauaçin em quemmm, «o cºnceda-me:

!, saibam! junto & barmªn ”"amªr; dhcp-Ike da mm; narram: umecíka. ; :r-anifcrãnrâz das rmmm ªmami; se: ele
negras—wma, bm" wmu % ms “Mim-”way. paia : wma: úmljn'i da Unum. »

2. lmlimr ; maneira de prontas em atenção ao disparam nr dâusula Décima Quem: deste msm-mengo
Subchusuh minelli. & falésia ch: Émwénln, qunrd: rumaram » nim. En:—ej: & lmumçãn a]! Yamada &: Comu Ewpcítàl, ext/cw
'n: hamr ª avançar: «ias recuam devidameme mnigidua. ,sem prtíuím, um ânimº caso, de mminuâdadu da ammcân. na medidª!
amam-Armas DTÓWBL quando àdmifkaáai wu“ llruullndndªi decºram; de ao pªtªmªr:
!mwuwh Segunda. No Wang d: menu das; : tem: as centram au vestiª» da msn—memo, :) mundanª *

mãº:.— . nmntdammu dn:-5 ainda; de mambo,

Mum miam mmm _ DA. hummm:
F

”I,,
,?)'ª ,

.a mescla do uesemn Cºmênio III:; (Mªncada à publicação dv &wa amu m na": Dieu! :“ Drãº, a da à sêr
wovíéanciida pelaCGNDEDENTE w pªm “até 20 Muteki“: 3 mm darmmtiva assxrmnz'i.
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”chuza!: Pfhnelru. 5,111! dada 31%!th em inn cºmum &“:an deum-mada Planam-733 Çarwe'nfm me; am; &: cniebmçãâ,
air—tração; liberação dª, recuam. acompanmmem mmao da emçân es preuaçãu accumsan prestam instrumento.

Wmh Sannin 0 WWW»? notªram i mentªção desta mmm ªréa/uta Humªna, amam Liegxàmm au Cânmm
Wahxiva, um a um. no prazº dª 10 4621; um camadas da assinªva, ºem mma &; liberação das recargas financeiras

aumentam, na gram de 2 mm:) ria; úm- çmtadn: da data da "berma. fmlzamoase & emm-açâo paª mew: ªmam;
Subdiumiã “feiúra. D CÚNIJENENTE abrigam az

*! vam mmuntinm cm e Gumm amem, & mtfmrm Banidos wit-ms, m sírnicamúe trabalhada—reu armaram emumsanau,
mm ande no mmicip'm. quando da (manga de fauna: (allá—[ns nn weswtg Çmvéniu, m pum “até 2 (30523 dia; úteis, ms [mma
da m 25 da Lª nl !HSZ, rk: 1997, [anuladª : maiâuçân por mais Summa,
" - denuncie di cabeção dem Com—areia «: conselho Iam ou imunda de cambie mckl da àrea «mind: &: prºgramª de gnvemn
que claim” :ransãefêwzia de recursos, manda hanna;

ill . dimomibillw. em seu sítio eãcuãnicu fra mmm ou. faz sua falta, emm sede. em tem deM Wilwmade. comuns as amam
data—Emmin. mªm-lm. peªº manga a numa, & ªmaram na uam; & as datas de ªnemia & «(amamenta ns minação aos

mm hmm :: tnhu-maga mim:; gm img-Ju ao atum pac—tw. ou mam M: em 55 páginammm arma! em
Whime amem diretº no Mwm! de Canuhõus

mimDim NONA » DRS CONDICOES GERMS

Acordam oe: pinhas. ainda. em tanbem—ar as ngmtes mamar/e::

: » sem as tamunícaçaes «emma; : em Zemªria—'wão considmmrs mmo fama,—mm clamam quandu rºmana—. por
mumédm & matam; « Brw», emm quªm ;mima; emm wet amam Farm «uma;
11 — asmenagemeóaeumcmm. remlàantu da mmmlsãa viam. não padaria cºmum:-sz em peças tre processo a as re-ipectàwm

afirmei; demão ser encaminhados m prum de Dãicmnbcias;

ãi'l , a uma»: cama 5—5 mpmmmanres rmdemínaàs pela: pal-tiagºx. bem mmo qmisquer mnâwxçíazqw armam mr implicação;
HWBWW mn umta'. mmmg É ÍEBÍSÍfmi Qm ?“ DU— tarem:- clrcmmncmsas: €
av = asmam; que não puàgrçm w aun-upºu: pc: mais $a Plasaíorma mªmi! mmªo fuer metidas atravéz fia aguiar initrugàã
Matema?»

CLÁUSULA mmm »» DA comutação E na fase

=J; psrh'mpes comprwnnm M: ; vubmnm mentuaig :Dnºrwersczs, dum-frªme: do cruzar: assim à tus-(batia às matinais amam
cam—fa de Conciliação : Aram-ngm da Mmramagãa fºldgfªí [com, dn vtwmaaaâaal da um», murmura do am 3? «Saw n'!

13446. 1362035. do mu da Mesure Provisória nº usa—3a de tá de agem de Mel, edu na 18, uma "le tem»: 1 ao Derreta nª
un, de 136: ÓEIEMEBG de 2,916 Não lºgrªndº éxito-cmdlinic,má mm;—grata: para dirimir :: Manim dmc Cmvinlo, u
íam da Justiça Feria“; Seção mumu mmmm Fudeu!, porêm; dc Íntimº,— uk: art. Mahªtmª Foda-11.

Hau Explicada: A às nª uma, de ZMS. que. dame mam ÚIMÚÉDM, dim mim .: aummmpaáçíw dº mnílizm nh amam da

Mmíláwàçâc Pública. musa—lda. gm au ari. 37, que & “aclªmª-: ªº; Emdºs, w mam ngeral : ao; Munícipe:-. wº: uma?“ 7.-

?undnçães mªnhªttan bem com:: &; amarem amica»: :mledndn d: mumu mim kdª-i;, Mum” seu:Msm cºm órgãº? ou
amªndº.; damínifmgãn púbhzn mumu i Amman: da mãº, para M$ decomposiçãº mmwdíçiiídº naum“. Neste semaine

(ao a cnnmmtu não :: autumn: & uutacwnmçàº. dama con-versa delimitar apenas o tom saum: Hdmi qua smi Dempswnie
para úlrlmlr Mmhlvlêã litígios

5. pdf MW Eªi!!!“ :Iemameme de amem. (35 sªltªvª BWin—SE ªo mal E ÍYI'EHLWM'IBMPÍWIGMÚ das mmm um ureteme
Wªlmir), o qual Ilda e Bthldu «mnfarmq fui [muie em 2 (duas!; vias de igual Imre forme. awe viaunam pela: parxíapex. em:
que pmduzn seus ;un'm'cu: : 'iugnis Bªt.-ites, em mimm Pau da:

Buraka, 31 dz- iíçsamhrp mm.

Mm CDNEEDEME

, »

fª GABRIEL amou
Seam-i'm Nac—anal Bmw. Edwacâxz. Lawe quluxâo Saw animam

vªmcouvmewz
»

_

750. '

N Guam mmm
me eia MunãtiÁbl & Mem:: afetam-ª:
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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 PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO
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, 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.

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:

1. 1 (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
exercicios. / < )

(DCCNICDUI—àw

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010—904 —- São Paulo — SP
Site hngs:llwww.esgortes.sg.gov.brl ,?PABX> (011) 3241-5822 // .
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êzº - 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:

I — 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

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

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:

a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva
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;

c) aplicar os recursos financeiros recebidos do ESTADO
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

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010—904 — São Pªulo .. SP
Site httpszllwwwesgortessªgovbrl ';

.
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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 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,
classificação 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 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. .).

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010-904 — São Paulo — SP
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5 20 — O MUNICÍPIO deverá observar:

1. no período 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;

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

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.;

,
4. o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará o

MUNICIPIO 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;

5. 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".

CLÁUSULA SEXTA
Da Prestação de Contas

A prestação de contas a cargo do MUNlCÍPlO 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.

5 1ª — 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 2ª —— 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.

fj É
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PABX> (011) 3241-5822

fls. 68/134



sÃo%ULOGOVERNO DO ESTADO
| Secretaria de Esportes

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

ª 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 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.

Site httpszllwwwesgortessggov.br!
PABX> (011) 3241-5822
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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

ANTQwo 6"

Prefeito

Testemunhas
finiixmmmuiugiªiíç,iii-AW ªwe Camelº, amu»
“Nºm %«Qg294 ““º 028594904
ÉÉÉNº 524 ewoee— às, ______

ª”“ºoZSNJG .?ng
AserATURAYAmjm rb QNM Vºnºimw ASSINATURQ/ggapãz y,”

7. W

Marina de Freitas Figueiredo
Chefe da Divisão qe _ _ . ves
Projeªos“; (Ignªz/'em“

Rodrigo gagªggºªºªl
chefe de 59950

Seen Municipal de Esportes

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010—904 — São Paulo — SP
Site mtºs:Ilwww.esºortes.sº.gov,brl
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Prefeitura Municipalde 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 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 senououse 4) Endereço: Praça Barão da Rio Braíico "
É 5) Nº S/Nº

e) CEI-= nª?) 140« 7)DDI3: &) Teleiíne ssa—224192 —' ' 7 ' W 9) E—rixaíi institucional:
16 poordenadorigâgroom)gs_.gmgg.com.ºr

-

econvenios©ribairaopreto s gov.br J

10) Nome. Antonio Duane Nogueira Junior

13) Período do Mandato 14) Émail institucional 15) Email pessoal;01 / 01 /2021 à 31 l 12 [2024 !duanenogueiva©ribeiraopreio sp go duanenogueira©ribeiraopreto. spª

I V. br gov. br

Í17) RG: 28.386. 008-X ! 18) CPF 258. 720. 988-98
) ”__“? *ª. “_ “V.—., I,19) Endereço Comercial: Rua Camilo de Mattos 20) Nº ) 21) CEP: 14085- 340

,
22) Município: Ribeirão Preto

, 627
23) DDD É

24) Teletone Comerciaii &
25) Teieione Celular: * 26) E-maii institucional:

F 16 )36049936 99158 3540 onvenios©ribeíraopreio.sp,gov.br

27) Nome: Worm Toneno Filho )28) Fi .41.810.103—6
Ví ,, i , ,,,.,30) Nº CRC É:“) DDD 32) I'eiefone Comercial ªaa) Telefone celular )34) E- mail inslhucionaliSP 299814/0—2 ) 16 3977-5723

)
16 9811943046 ) c::nizihiiídndc (Menu.!(ffibcimuplcm epgnv hr;

»

, ,,
« ,.;

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

)

)

)

x,__._,, ,,,n ,,,“. .,I,, ,_._,, ,,,-.._ ,, , .., ,,
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Was) lDENTIFlCAÇÃQ oo LOCAL

35.21) Endereço:

1 - Pça. Aurélio Luciiio Pezzulto - Rua Prof“ Garibaido Biasoli

2 - Pça. Joaquim Nogueira — Rua Tem, João Batista Pires Correa

$$ — Praça 5 de Junho - Rua Dr. Urandy vieira de Souza Leite

'4 - Praça de Eventos Soldado PM Adilson Sobrinho - Rua da Praça

5 - Praça Prefeito Dr. Antonio Duane Nogueira — Rua Arthur Ramos

6 « Praca Cesário Josino da Costa

7 » Praça Luiza Antônio Nascimento — Rua José Ignachitti
;

i

;S/ N' i

. i

18 — Praça, nglio Panzeri i

9 — Praça Abrão Assad - Rua Mathias Gonçalves
36) Descarcâõoo LOCAL DE mami-Aew DÁ teimam ÁR LIVRE

] Jd. São José
,

Recreio Anhanguera

IJd, Juliana

_Jd. João Rossi

.
Jd CentenáridNiia
Virginia

; Dom Bernardo José
i Mielii

Jd Zara

Adao do Carmo Leonel 3 14031590

Ipiranga

14098-020

1 14097-100
i

1 4094 -09()i

] 14079—476

i 14030-310

14057—240

,
14092-300

1 14060-560

363) Tlpo de Logradouro e Descrição Fisica do Local (caracteristicas)

Praça Auréiio Lucillo Pezzuno - Rua Prof.: Garibaldi Biasoli —Jd. São José — Região Central
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

Praça Joaquim Nogueira — Rua Tenente Joao Batista Pires — Recreio Anhanguera — área de
domínio público. local dispõe de ampla área verde e iluminação, concentrada densidade
populacional no entorno, área apta a receber os equipamentos de academias ao ar livre,
cadastro nª 501.773

Praça 5 de Junho — Rua Dr. Urandy vieira de Souza Leite — Jardim Juliana — àrea de domínio
público - decreto 160 de 2018 - Situada na Zona Leste da Cidade. disoões de vasta área verde
e com circulação 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

Praca de eventos Soldado PM Adilson Sobrinho — Rua da Praça — Jd. João Rossi — área de
dominio público - decreto 337 de 1996 - ampla área verde sendo propicia a instalação de
academias ao ar livre, cadastro nª 502.802

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
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 —

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
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

Praça Abrão Assed — Hua Mathias Gonçalves — ipiranga - decreto 053 de 1979 — local de fácil
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

36h) Metragem (metros quadrados)

7.751,31

7.500

5.255,34

6.633,70

7.505

1.488,52

6.375

6.485,18

8.268,45

fls. 72/134



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

lan DECLARAÇAO
ÉEu, Antonio Duane Nogueira Junior, Prefeito Municipal, declaro para fins de instrução do convênio emãfestudo 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 ao Ar Livre constitui bem público de uso comuml!do povo. nos termos do Artigo 99, Inciso I, do Código Civil, devidamente identificada e descrita nos itens 35ãe 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 sas

120 dias39.a FASE 1 — Realização do Processo Licitatório (após a assinatura do convênio)
SSJ: FASE 2 — Comunicação à SEESP da Homologação de empresa 30 dias

vencedora do certame licitatório; (após a FASE 1)

39.c FASE 3 — Aquisição dos equipamentos para a implantação da '60 días
Academia ao Ar Livre (apos a FASE 2)

39d FASE 4 — Implantação da Academia ao Ar Livre 155 dias
(após a FASE 3)

39.e FASE 5 — Comunicação e SEESP da implantação da Academia ao Ar _30 dias
Livre. respectiva data de inauguração e Prestação de Contas (apos a FASE 4)
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Prefeitura MuniCIpal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ªªnímªzzsª 2 42) Empresa 3
42) Empresa 1 Eº .

(
Nome Tryanon,

Nome Ziober 523332121“
. End. Rua Ametista.

40) 41) End. Rua Aluizio Nunes ÉããªerãêgºHLªCâ-ªe nº 69
Cosla, nº 522 '

. Cidade:
Cidade: Maringa/PR das“? %ªºªám- 27 Indaialuba/SP
Cep: 87070-774

* ººª".º º “ª'ªª' CNPJ NºQtd. EQUIPAMENTOS
,, Salto/Sao Paulo -CNPJ N

CEP' 13 324.487 02.932,891/0001—40
08.374.053/0001-84 CNPJ:

15.059,145/0001-35

43) Valor em R$ 43) Valor em R$ 43) Valor em R$

41.a Simulador de Caminhada Duplo e R$ 3865500 R$ 46.399,50(09) respectiva placa indicativa R$ 32'726'16

(09) 41 .b Simulador de Cavalgada Duplo e R$ 44.136,00 R$ 51.917,94
respectiva placa indicativa R$ 34'218'00

(09) 41 .c Leg Press Duplo e R$ 28.181,00 R$ 3094794
respectiva placa indicativa R$ 22'915'80

(09) 41.6 Roda Dupla e R$ 18.621,00 R$ 18.807,48
A

respectiva placa indicativa R$ 1253236
l

(09) 41.9 Roda de Ombro Dupla e R$ 20.511,00 R$ 24.325,92
respectiva placa indicativa R$ 16'752'33

(09) 41] Twist Lateral Duplo e R$ 28.071,00 R$ 23.549,22
respectiva placa indicativa R$ 1998720

(09) 41.9 Simulador de Remo e R$ 27.126,00 R$ 32.051,61
respecliva placa indicativa R$ 1923855

(09) 41h Estação Multiuso e R$ 101 .511 ,00 R$ 71 .444.07
respectiva placa indicativa R$ 6256935

(09) 41.i Barra Alta Giratória e R$ 20.511,00 R$ 24.325,92
respectiva placa indicativa R$ 1795738

(09) 41 .] Esqui Duplo e R$ 52.641,00 R$ 59.193,99
respectiva placa indicativa R$ 4279050

(09) 41.k Placa Indicativa para a Academia R$ 11.560,50 R$ 30.423,33
ao Ar Livre (com exemplos de execução R$ 1707750
de exercíc'os)

x.?2
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(09)

Prefeitura Municipa de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

41 .a Simulador de Caminhada Duplo e
respectiva placa indicativa

R$ 39.260,22
47. Implantação da Academia ao Ar Livre (Fixação)
R$ 5.083,56 x 9 coniuntos : HS 4575204

(09)
41h Simulador de Cavalgada Duplo e

respectiva placa indicativa
R$ 43.423,98

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

(09)
41.c Leg Press Duplo e

respectiva placa indicativa
R$ 26.681,58

47.c Eventual valor excedente para aquisição de
equipamentos do “campo 45" R$ 12722535
(valor prolatada pelo preço médio, possível redução na licitação)

(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
(09)

41 .i Barra Alta Giratória e
respectiva placa indicativa

R$ 2033130

(09)
41.iEsquíDuplo e

respectiva placa Indicativa
R$ 51.541,83

(09)
41.k Placa indicativa para Academia ao
Ar Livre (com exemplos de execução de
exercícios)

R$ 19.687,11
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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,

É 51) 1ª - ESTADO (Recursos da SEESP — parcela única) R$ 240.000,00
E

52) 2ª - CONTRAPARTIDA (Recursos da Prefeitura Municipal) R$ 173.906,01

53) TOTAL (ESTADO + CONTRAPARTIDA 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
i 21/06/93. atualizada pela Lei Federal nº 8883/94 de 08/06/94.

?m
: 56)

,ª DECLARAÇAO

:Declaramos que não recebemos recursos. por convênio ou quaisquer outros meios, da esfera Esta
E para a implantação dos equipamentos do Projeto Academia ao Ar Livre, objeto deste convênio.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

*

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 - 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 ummês, 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;

«

; 58) RibeirãoPreio/SP ª 26/02/2021
(Local) , (Data)

ª" WL; %,ia
ANTONIO DU E NOGUEIRAJUNIOR RODRIGO ÓÁHIDE GONCALV VITÓRIO TDNETTO FILHO
Cargo: Prefeito(a) Municipal Cargo: Gestor o Convênio Cargo: Contador
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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
FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO
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:

1. 1 (um) Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa
indicativa;

2. 1 (um) Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa
indicativa;

3. 1 (um) Leg Press Duplo e respectiva placa indicativa;
4. 1 (um) Roda Dupla e respectiva placa indicativa;
5. 1 (um) Roda de Ombro Dupla e respectiva placa indicativa;
6. 1 (um) Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa;
7, 1 (um) Simulador de Remo e respectiva placa indicativa;
8. 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 '
11. 1 (um) Placa para Ar Livre com exemplos de e
exercícios.

.»-ú'çao de

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010-904 - São Paulo - SP
Site mtºs:Ilwww.esgurtes.sg.gov.brl /

PABX>(011) 3241—5822 / J/'
X nº
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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:

I — 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

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

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

repassados ao MUNICÍPIO;
|| - o MUNICÍPIO:

a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva
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 a espécie;

b) indicar, por escrito, o responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto;

c) aplicar os recursos financeiros recebidos do ESTADO
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;

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010-904 - São Paulo - SP [_ !pá/
Site https:Ilwww.esºortes.sp.gov.brl , A, ,

PABX> (011) 3241—5822
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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. ,

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 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 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$
100.000,00 (cem mil reais) de responsabilidade do ESTADO e R$ 84.473,79 (oitenta e
quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos),
correspondente a' contrapartida do MUNICÍPIO

Parágrafo único — Os recursos de responsabilidade do ESTADO a
serem transferidos ao MUNICÍPlO 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 8666 de 21 de junho de 1993.

,;

ê 1º— Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICÍPIO em
função deste ajuste serão depositados em conta vinculada ao convênio, no Ban do —

Brasil S.A., devendo ser aplicados exclusivamente na execução do objeto ste* '
convênio. ,

Praça Antônio Prado . 9 CEP 01010-904 - São Paulo - SP ,
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5 2“ — O MUNICÍPIO deverá observar:

1. no período 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 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;

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

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 financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil S.A.;

4. o descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará 0
MUNICÍPIO 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;

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 — 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 sitio eletrônico da Secretaria de
Esportes:

5 2ª — O descumprimento do disposto no & tº obrigará 0 MUNICÍPIO à
reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da renumeração da
caderneta de poupança no periodo, computada desde a data do repasse até a data da
efetiva devolução. * r&-

PABX> (01 1) 3241—5822
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5 3ª — O ESTADO informará ao MUNICÍPIO sobre eventuais
irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados desde a data de recebimento dessa
comunicação, aplicando-se. no caso de recolhimento de valores utilizados
indevidamente. 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
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.

g 20 — 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 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
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 & 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.

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

São Paulo. 29 de novembro de 2021.

AILDO RODRIGUES FERREIRA
Secretário de Estado '

x
.

ANTONlSLB GUEIRA JUNIOR
Prefeito nicipal *

Testemunhas
Nímªum“ (Li..Em... "LÇALQJNLAâ"

Nºme (Kººk—Ãº Cªkªu ªpªgª“?
º : V““º Ao aaa gw ><

__

“º““ 928324008
ÍªÍÍNº ªlª BCAQQHÓ& cºmº 025834098248

__

ASSINATURA ASSINATURA

.................32%na. _ÓÉ....QAÃLÉO>.ªw M
, . .Dmi— n 1 A.meu byu uunu furmi/C::

3435 3
Chefe deSe ção

Secr. Municipal decEspºrtes
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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 4) Endereço Praça Barão do Rlo Branco 5) Nº S/Nº

6) CEP" 14010—140 7) DDD &) Telefone* 3632-3192 9) Email Instrlumonal16
_

e convenios©nbelraoprekosp gov br

aiº lle/n : PREFEITO MUNIC: AL
10) Nome Amon/o Duarte Nogueira Junior

,

1,1) RG 13 769 883-5 121 CPF' 048 048 8113-559

13) Período do Mandato 14) Email institucional 15) E—mail pessoal01 /01 /2017 à 31 / 12/2020 duanencguelra©ribelraopretospgo duartenoguerra©nbexraopreto,sp
vbr gov br

Sº Item — GESTOR DO CONVÉNIO ' ª
r

16) Nome Milton Vieira de Souza Leite 17) RG 7520 B7A-X 18) CPF, 002 765018-96

19) Endereço Comercral Rua Camilo de Mattos 20) Nº 21) CEP 14085—340 22) Municrplo Ryberrão Preto
627

23) DDD 24) Tele/one Comercial 36049936 25) Telefone Celular. 26) E-mail institucnonal'16 98146-0100 convemos©nberraopreto sp gov br

6” Item — CONTADOR :
27) Nome Andre Almeida Moraes 28) RG, 43.729 148-0 29) CPF 358 743 28—76

30) Nº CRC 31) DDD 32) Telefone Comercial 33) Teleíone Celular 34) E-mail msmucional269713/0-9 16 363243192 99797-2105 coordenadoria©projelos pmrp com br

WI“
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Estado de São Paulo

7ª Item ; DECLARAÇÃO DE DOMINIO PÚBuco
35) IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

35va) Endereço Praça Cie Manuel dos Santos Freire - Travessa Maria 3513) SINº 35 c) Bairro: bairro Jd 35 d) CEP
Goretti Guanabara 14030470

Endereço. Praça Prof, Salk (Pedreira De Freitas) » Rua Madre S/Nº Bairro: Vila Virginia 14030—488
Francesinha

Endereço, Praça Jussara (Olidef) — Rua Graça Aranha SINu Bairro, Jd Piratininga 14030-575
Endereço, Praça Indio GaIdino Jesus dos Santos — Rua Monteiro S/Nª Bairro: Jd Centenario 14030-378

Lobato

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). 4 118.29mº
VI. 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

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 2 563,17mª'
espaço suficiente para implantação das academias ao ar Iivre para a atender a população local.
além de ampla área verde

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 10.472,02mª
dispõe de área verde e demanda populacional ao redor da praça Cadastro Municipai nº
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 9 360mª
populacional no entorno. sendo propício para a implantação de academias ao ar livre. Cadastro
Municipal nª 170 791.

37; DECLARAÇÃO

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

38)

CADEMIA AO AR LIVRE

Ampiiar a oferta de atividades físicas disponiveis;
Promover a melhora do bem estar físico, mental e emocional de seus frequentadores I

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 »
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

9“ nem — FASES DE EXECUÇÃO no úmero Í
CAMPO 39) DESCRITWO DAS FASES PRAZO MÁXIMO

]

120 dias ª]393 FASE 1 — Realização do Processo Licitatório (após a assmatura do convênio) ,

?39.b FASE 2 — Comunicação á SEESP da Homologação da empresa 30 dias 'vencedora do certame licitatório; (após a FASE 1)
|

——439.0 FASE 3 —Aquisição dos equipamentos para a implantação da 60 dias EAcademia ao Ar Livre (apos a FASE 2)

39.d FASE 4 — Implantação da Academia ao Ar Livre 155 dias '

(após a FASE 3) E

I1393 FASE 5 - Comunicação a SEESP da Implantação da Academia ao Ar 30 dias
[Livre. respectiva data de inauguração e Prestação de Contas (após a FASE 4)
i
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

10º'lfem — GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS

42) Empresa 1

Nome Milla

Equrpamentos
Metalúrgicas ElRELLl -
EPP.

42) Empresa 2
Numa Life
Equrpamentos
Esponivos &

Recreação LTDA-ME

42) Empresa 3
Nome Ziober

End, Rua Alurzio
40) “) Endereço: Av. Brasília. Endereço R. Estado gªgªseçâsatãngªêg

461 de Santa Catarina. 27 Ce 87070-774Santa Cecília, Paulínia — - Recanto do Guarau. CN?! NºQtd. EQUIPAMENTOS SP - Salto/São Paulo - 08 374 053/0001-84CEP“ 13 140-344 CEP“, 13324—487 ' '

CNPJ. 10 555.495/0001- CNPJ
79 15.059,145/0001-35

43) Valor em RS 43) Valor em R$ 43) Valor em R$

41.a Simulador de Caminhada Duplo &(04) respectiva placa indicativa R$ 14.000,00 R$ 7.236,00 R$ 10.880,00

(04) 41.b Simulador de Cavalgada Duplo e
respectiva placa indicativa R$ 16.080,00 R$ 8.280,00 R$ 11.356,00

(04) 41 ,c Leg Press Duplo e
respectiva placa indicativa R$ 9.500,00 R$ 6.732,00 R$ 7.756,00

(04) 410 Roda Dupla &

respectiva placa indicativa R$ 6.520,00 R$ 4.320,00 R$ 4.448,00

(04) 41.e Roda de Ombro Dupla &

respectiva placa indicativa R$ 10.120,00 R$ 5.400,00 R$ 5.792,00

(04) 41.1 Twist Lateral Duplo e
respectiva placa indicativa R$ 9.750,00 R$ 5.220,00 R$ 6.824,00

(04) 41,9 Simulador de Remo e
respectiva placa indicativa R$ 6.800,00 R$ 8.640,00 R$ 6.584,00

(04) 41.h Estação Multiuso e
respectiva placa indicativa R$ 3120000 R$ 17.928,00 R$ 17.504,00

(04) 41 .i Barra Alta Giratória e
respectiva placa indicativa R$ 9.240,00 R$ 3.780,00 R$ 6.176,00

(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
de exercícios)

"VALOR TOTAL ª R$ 79.509,60 R$ 94.568,00

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? *KÍNTAÇÃO DA ACADEMIAAO AR LIVRE

Ma Simulador de Caminhada Duplo e
respectiva placa indicativa

R$ 10.705.33
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)
41 c Leg Press Duplo e

respectiva placa indicativa
R$ 7.996,00

4%: Eventual valor excedenle
equipamentos do "campo 45".

para aquisição
R$ 6 089.20

deª

Jill
(04)

41,6 Roda Dupla e
respectiva placa indlcatlva

R$ 5.096,00
47. d Demais equipamentos (Opcional)

(04)
41 a Roda de Ombro Dupla e

respectiva placa indicativa
R$ 7.104.00

j47. e Demais Benfeilorlas (Opcional)

(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

(04)
41 ,h Estação Multiuso e

respectiva placa lndicaliva
R$ 22.210,67

(04)
41.i Barra Alla Giratória e

respectiva placa indicativa
R$ 6.398,67

(04)
Al.] Esqux Duplo e

respectiva placa indicativa
R$ 13.242,67

(04)
4l,k Placa lndicallva para Academia ao
Ar Livre (com exemplos de execução de
exercicios)

R$ 6324.53
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

nº Item — DECLARAÇÃO DE RESSARCIMENTO Ao ERA'Rro

50)
..

DECLARAÇAO

Eu. António Duarte Nogueira, Prefeito Municipal. declaro estar ciente de que o Recurso Estadual (Repasse). deve ser*utilizado exclusivamente para a aquisição dos equipamentos descritos no tªlº Itemi campo 45 (equipamentos). e 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 pEsEMBOLso (Estado ] Premuim Municipal)
'

51) 1º - ESTADO (Recursos da SEESP — parcela única) R$ 100.000.00

52) 2ª - CONTRAPARTIDA (Recursos da Prefeitura Municipal) R$ 28.012,28

53) TOTAL (ESTADO + CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) R$ 128.012,28

14"o Iron—i— PREVISÃO DE micro E FIM 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 PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAR O
REPASSE CONVENIAL — CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

55)
.DECLARAÇAO

Declaramos que o municipio assegurou os recursos orçamentários a titulo de contrapartida no valor de R$ 2801228
(vinte e oito mil e doze reais e vinte e oito centavos), necessários a complementação do objeto do convênio a serfirmado 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 e449052) 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

n

RECURSOS '

56)

16º Imm —,DECLARAÇÃO DE QUE PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DESTE COEIVENIO NÃO FORAM RECE DOS OUTROS
:

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

fls. 89/134



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" ser aplicados. por intermédio do Banco do Brasil SA. em caderneta de poupança se o seu uso for igual ou superior a umtmês. 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;

18“ item — ASSINATURAS

58) Ribeirão Preto/SP 17 / 03 / 2020
(Local) (Data) ª

59) * &

me. DUAJÉ NOGUEIRA

Cargo Prefeito(a) Municipal
Nome-, ANDRÉ ALMEIDA MORAIS
Cargo Contador
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sÃo ªum:GOVERNO DO ESTADO
| Summus de Esportes

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
FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO
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
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 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", 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. 1 (um) Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa
indicativa;
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 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;
1 (um) Barra Alta Giratória e respectiva placa

indicativagfx10.1 (um) Esqui Duplo e respectiva placa indicativa;
11. 1 (um) Placa para Ar Livre com exemplos deSªja de
exercícios.

. . flv,
HV

:

Praça Antonlo Prado , 9 CEP 01010-904 - São Paulo - SP l

2Site httºs:Ilwww.esgortes.sg.gov,brl , 1
PABX> (011) 3241-5822 JV) '
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sÃo%ULOGOVERNO DO ESTADO
| Secretaria de Esparta *

ªzº — O secretário de Esportes amparado em manifestaçãol

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 I

Da Execução 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

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

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 execuçãorfnal do objeto ajustado; i

d) analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos f nanceirosl
repassados ao MUNICÍPIO;

*

II —0 MUNICÍPIO:
E

a) executar, direta ou indiretamente sob sua exclusiva;
responsabilidade, o objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento, em;
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;
o) aplicar os recursos financeiros recebidos do ESTADO

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 especifcações, tipos e quantidades de
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 I de
acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO; ,;

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010—904 — São Paulo — SP
Site httgsdlwwwesºonessªgovbrl

PABX> (011) 3241 -5822
(& WO
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sÃo%ULOGOVERNO DO ESTADO
| Secretaria de Espºrtes

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 obj7t ste
convenio, !

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010-904 — São Paulo — SP ;”
Site hrt scllwww.es artess . ov.brl gf

PABX> (011) 3241-5822
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| Secretaria de Espones

& 2ª — O MUNICÍPIO deverá observar:

1. 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;

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

3. 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 8A;

4 o 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; 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
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

& 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. ?

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010-904 - São Paulo - SP !; j
Site rm s:!lwww.es ortess . ov.brl “VD / ª'
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5 3ª — O ESTADO informará ao MUNICÍPIO sobre eventuais
irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados desde a data de recebimento dessacomunicação, aplicando—se, no caso de recolhimento de valores utilizados
indevidamente, o disposto no parágrafo anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA
Do Prazo De Vigência

O prazo de vigência do presente convênio é de 365 (trezentos esessenta e cinco) dias, contados da data de assinatura deste instrumento.

5 1ª -— Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, opresente 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 dedias 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. '

Praça Antônio Prado , 9 CEP 01010804 — São Paulo — SP
Site ht! s:!lwvwv.es ortess . ov.brl “(0PABX> (011) 3241-5822 -
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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 novembrode 2021.

AILDO RODRIGUES FERREIRA
Secretário de Estado

.e
[ /;

ANTONIO DUA E GGUEIRA JUNIOR
(__, ,r_ .Prefeito M rcrpal

Testemunhas
Tâmªrºommmm f/NUÃQ,» ªqua/rms Tºme (Rªº/“ºª? CãM'ºªc Gana/vºm
RG Nº 40, «<a ALBA ÍÍ'Í 028 33%..- CDS

CPFNº 533,50)? (33152, _____
_CPFNº 258110le «ªh?

ASSINATURA
_

Q « i ASSINATURA 14]
_ WM (1.1 (“147713 Rulli/udg: "

[
Marina de Freitas Figueiredo Rºddgº CªridJGonçalvºS

#21le: da ocivrsão de “3231135330os e “ '
P.M. Pªgªmºs Secr. Municipalde Esportes

Praça Antônio Prado. 9 CEP 01010-904 — São Paulo —SP
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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 Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
E

I

3) CNPJ: 56.024581/0001-56 4) Endereço: Praça Barão do Rio Branco i 5) Nº SIN“ I

6) CEP: 14010-140 I7) DDD: B)7Telefone 363231552
» '

ªs) E-mail ínslilucional
'

'
16

= ºººmºvgdorialªpLo elospmrpggmhrª

1 e convenios©ribeiraopremsp.gov.br
;

'

10) Nem Anlonio Duane Nogueira Junior I11) FIG: 13.769,883-5 2) CPF: 048.048.s18-59
»

1 13) Período do Mandalo I14) E mail insliIucionai ÉlS) E mail pessoalj01 [01 /2021 à 31 (12/2024 Iduanenogueira©ríbeiraoprelo, sp. 905duanenogueira©ribeiraopreto sp.
ivbr ;gov. br

,..., ., , _ .,E _, ,,,, , . ,, i

17) FIG: 28. 386.008- )( I 18) CRF: 258. 720 988-98
1

,,
i

_
)
19) Endereço Comercial: Rua Camilo de Mattos Izo) Nº í2121) CEP: 14085340 I22) Municipio: Ribeirão Prelo

I627 1i,Iiv,,._,,__ ,_,.. ,,,__,-,, ,..
323) DDD 224)Te1eione Comercial . 26) E-mail institucional

conveníos©ribeiraoprelo sp. gov. br
25) Telefone Celular

91 58-3540

!I27) Nomez Vitório Tonello Filho 26) R 41.810.103-6 ª29) CPF, 323.035/16800

30) Nº CRC
A

VSTGI)VDD[; VIàAzTI'IaEfVone Comercial 133) Telefone Celular 534) Ema nslitucional
' 1SP 299814/0-2 % 16 me“/75723 15 98119- 8046 ICalumbi]íd;uIc,l:1/cmlzl(u rilmirzmpwmxpgnvjir,

.
l,,,, , , . ,l , ,,,.WZ, , , ,. ., . ..., z

.
. W

x) '
X»
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

as) ioeNIiFmAçAopo LOCAL ”_

' 35.1. e) Endereço e Tipo de Logradouro: 35 1 b) Nº 35o) Bairro: Monte
tº) Praça da Pedreira — Rua Albert Einstein l slniJ Alegre
35.2. a) Endereço eTipo de Logradouro: Praça Nossa Senhora dos Anjos — i 35. 2 b) Nº 35 o) Bairro 35 d) CEP
Rua Walter Polloni. l 190 * Jardim Palmares 14092 390
35. 3. a) Endereço e Tipo de Logradouro: Praça Dante Alighieri

( 35 3 b) Nº 1'35.c) Bairro Jardim 35. (1) CEP
(Ls/n“

Í Independência 1, 14076-280
35. 4. a) Endereço e Tipo de Logradouro: Praça José Balasso Machado de 135. 4 b) N“ i

São) Bairro É 35d) CEP
Almeira- Rua JulioAntunes is./nº

1 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 a

& 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

36. 2 a) Descrição Física do Local (caracteristicas): A Praça Nossa Senhora dos Anjos — Rua 36.2 .o) Metragem (metros
Walter Polloni, local domínio público, ou seia. de propriedade da Prefeitura Municipal de quadrados) «747.81 m?
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,

36a a) Descrição Física do Local (características) A Praça Dante Alighieri, localizada no Bairro 86.3.b) Metragem (metros
Jardim independência e um bairro antigo do Município localizado na zona Norte de Ribeirão quadrados): 4,389 mº
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.

364 a) Descrição Física do Local (características) A Praça José Balasso Machado de Almeida ª,36,4b) Metragem (metros
no bairro Parque das Andorinhas área essa com grande concentração populacional. área ª quadrados) 11. 295 rn?
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.

37) DECLARAÇÃO
Eu, Antonio Duarte Nogueira Junior, Prefeito Municipal declaro para fins de instrução do convênio em
estudo e em atendimento ao Decreto 58065 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

Ampliar a oferta 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

no...

CAMPO 39)
V

* Descnmvo DAS FASES PRAZO MÁXIMO

Í
«ago

120 dias
39.a FASE 1 — Realização do Processo Licitatório (após a assinatura do convênio) A

39.b FASE 2 - Comunicacão 'a SESP da Homologação da empresa 30 dias
vencedora do certame licitatório; (após a FASE 1) ,

39.c FASE 3 —Aquisição dos equipamentos para a implantação da 60 dias
Academia ao Ar Livre (apos a FASE 2)

4
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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39.0 FASE 4 — Implantação da Academia ao Ar Livre 155 dias
(após a FASE 3)

39.e FASE 5 — Comunicação à SESP da Implantação da Academia ao Ar 30 dias
Livre, respectiva data de inauguração e Prestação de Contas (após & FASE 4)

42) Empresa 2
Nome Life

42) Empresa 1 Equipamentos 42) Emçrªsª 3.
Nome Ziober Esponivgs e Nome ryanon,

Recreação LTDAME .

40) 4“ End. Rua Aluizio Nunes Endereço Fi. Estado 5339 Rua Ametista.
Costa. nº 822 de Santa Catarina. 27 Cd d ,Cidade: Maringa/PR - Recanto do Guarau,

, [dia?ba/SP
Qtd. EQUIPAMENTOS ºªºª ª7º7º'77ª Sªlm/Sãº Pªº'º ' oner'J 13"

CNPJ Nº CEP 13324457 02 932 591/0001 4008.374053/0001-84 CNPJ; ' ' '
15,059145/0001-35

43) Valor em R$ 43) Valor em R$ 43) Valor em R$

41.51 Simulador de Caminhada Duplo e R$ 17.180,00 R$ 20.622,00(04)
respectiva placa indicativa R$ 1454496

(04) 41 .b Simulador de Cavalgada Duplo e R$ 19.616,00 R$ 23.074,64
respectiva placa indicativa R$ 1520800

(04) 41.0 Leg Press Duplo e R$ 11.636,00 R$ 13.754,64
respectiva placa indicativa R$ 10'184'80

(04) 41.d Roda Dopla e
, . . R$ 5.570,16 R$ 8.276,00 R$ 8.358,88

respectiva placa indicativa

(04) 41 .e Roda de Ombro Dupla e R$ 9.116,00 R$ 10.811,52
respectiva placa indicativa R$ 7'445'48

(04) 41.1 Twist Lateral Duplo e R$ 12.476,00 R$ 10.466,32
respectiva placa indicativa R$ 8'883'20

(04) 41.9 Simulador de Remo e R$ 12.056,00 R$ 14,245,16
respectiva placa indicativa R$ 8'550'50

5 (04) 41.h Estação Multiuso e R$ 45.116,00 R$ 31.752,92
respectiva placa indicativa R$ 27'808'60

(04) 41.i Barra Alta Giratória e R$ 9.116.00 R$ 10.811,52
respectiva placa indicativa R$ 7'981'28

(04) 41 .) Esqui Duplo e R$ 23.396,00 R$ 26.308,44
respectiva placa indicativa R$ 19'018'00

(04) 41.k Placa Indicativa para a Academia R$ 5.138,00 R$ 13.521,48
ao Ar Livre (com exemplos de execução R$ 7.590,00

, de exercícios)
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

45 &
41,a Simulador de Caminhada Duplo e

'
(04) respectiva placa indicativa 47. 3 Implantação da Academia ao Ar Livre (Fixação)- :

R$ 17.448,99 R$ 5.083.56 )( 4 conjuntos : R$ 20.334,24

451: 41.b Simulador de Cavalgada Duplo e . . . .

(04) respeclíva placa indicaliva 471) Placa de ldentmcaçae da Academia ao Ar Livre

R$ 19.299,55 Placa Geral em lona 2 x 1 : Fls 928.02

45.c 41.c Leg Press Duplo e 47.c Eventual valor excedente para aquisição de
(04) respectiva placa indicaliva equipamentos do “campo 45" R$ 43.211 ,53

R$ 11.858,48 (valor proielado pelo preço médio. possivel redução na licrlacão)

45.d 41.d Roda Dupla e
(04) respectiva placa indicativa 47. d Demais equipamentos (Opcional)

R$ 140158
45.c 41.e Roda de Ombro Dupla &

(04) respectiva placa indicativa 47. e Demais Benfeitorias (Opcional)
R$ 9.124,33

451 411 Twist Lateral Duplo e
(04) respectiva placa indicativa

R$ 10.508,51

45,g 41.9 Simulador de Remo e
(04) respectiva placa indicativa

R$ 11.617,25

4531 4111 Estação Multiuso e
(04) respectiva placa indicaliva

R$ 34.892,51

45.i 41 .l Barra Alla Giratória e
(04) respecliva placa indicativa

R$ 9.302,93

45-vi 41] Esqui Duplo e
(04) respectiva placa indicativa

R$ 22.907,43

«lik 41.k Placa lndlcaliva para Academia ao
(04) Ar Livre (com exemplos de execução de

exercícios)
R$ 8.749,83

50) .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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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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t)1º - ESTADO (Recursos da SESP — parcela única) R$ 120.000,00 E

5
i

i 52) 2ª - CONTRAFARTIDA (Recursos da Prefeitura Municipal) R$ 66.473,79
'

53) TOTAL (ESTADO + CONTRAPARTIDA 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 Í

Conta corrente nº :94329-0 '

OBS - 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)
_ vªgueia; _

RODRIGO RIDE VITOFHO TONETTO FILHO
Cargo: Preieito(a)Municipal Cargo: Geslordo 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

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

SESP

PAA2021

000698DM
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Prefeiqua Municipal 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 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
QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE BASQUETE DE RUA 3x3

2) Nome
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

3) CNPJ 4) Endereço 5) Nº
56024581/000156 Praça Barão do Rio Branco sl nº
6) CEP 7) DDD 8) Telefone 9) E-mail institucional
140104 40 16 3977-9019 pro elosanbeiraogrelo 351393433; e

aewww _59 a «'

1,10) Nome ;11)RG 13ch j

«António Duane Nogueira Junior 137698836 1048048818-59 “,

: 13) Período do Mandato 14) E-mail institucional Í

;01/01/2021 à 31/12/2024 cgqelaêz—bgizgçprelo Segºv 0:

16) Nome 17) R6 13) CPF
Rodrigo Caride Gonçalves 283861108 258.720.988»98
19) Endereço Comercial 20) Nº 21) CEP
Rua Camilo de Matos 627 14085-340
22) Município 23) E-mail institucional
Ribeirão Preto convenios©ribeiraopreiosp.gov,br
24) DDD 25) Telefone Comercial 26) Telefone Celular
16 3604—9920 9 9158-3540

27) Nome 28) R$ 29) CPF
João Eduardo Zaratini Perdona 53.210548—5 433.012.368—12

30) Profissão (Engenheiro ou Arquitelo) 31) Nº CREA/CAU 32) Nº ARTIRRT 'Engenheiro 5070161327—SP 28027230220563872
É

__s
* &OBS.:

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

33) Endereço 34) Nº _

Rua João Toniolli s/nª Ribeirão Verde - Jd. Diva
Tarlá de Carvalho
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
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Í 36) CEP 37) Nº da Matrícula do Imóvel 238) Nº do Livro do Registro Geral' 4079—390 181.550 * Livro nº 2

ªces:
*1) Enviar a CERTIDÃO ATUALIZADA do imóvel destinado ao local de execução do objeto do convênio, devidamente

REGIS'I'RADA EM NOME DA PREFEITURA ]unto 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.

2)
;

2) Enviar mapa do municipio ou croqui Identificando local da local de execução do objeto contendo o nome das ruas de maneira
LEGÍVEL.

DEWEÍCÃçAopo cadim
*

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 » , — -

Minimo j Máximo
”

(1) Preparação do Terreno pelo Municipio — tº
: (2) Execução da Base pelo Estado 11 º 35

,

(2) ylmplantação e conclusão da instalação dos “Módulos Esportivos“ pelo Estado 36 65

LEGENDA:

(1) Pregaragão do Terreno gelo Municigio - Prazo máximo de 10 (dez) dias

(2) Execução da Base pelo Estado: Prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias apos a assinatura do Termo de Convênio

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

2119 tom_«oAÍsjoehloAçõtàs DA PREFEli'URA CONVENIADA
_

*

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

Instalar uma placa em chapa de aço galvanizado de identificação do objeto do convênio, conforme
Governo dºwEÉtêgº de São Paulo.
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Prefeimia Municipal de Ribeirão Preto
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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 abase executada pela Licitante contratada no Departamento de Obras do Municipio (ou equivalente), isento de taxasde análise da documentação exigida para construções no municipio.
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 por cento (0.5 — 1,0%) a partir do
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.

A 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.

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; 01 Rolo Compactador. 01
Motoniveladora, 01 Retroescavadeira, 01 Caminhão Pipa com capacidade de 5.0 m3 e 01 Arado para trator com 04
discos.

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.

mª_cºsrrêêªãiãerêª'ºª' ÇÍÍÇ
*43)

_DECLARAÇAO
.

Declaramos que o município assegura a realização dos ATOS PREPARATÓRIOS descritos no item liº d e ano-detrabalho e seguindo as especificações nele constante. visando a execução da “base" e instalação do ' entos doProjeto Areninha.
!
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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:
É

Endereço ,_ N.,
! Rua Joao Toniolli

')

.
»

i

>

1

i

5

Engenheiro: João Eduardo Zaratmt Perdoná

&

Realizei vistoria do local onde será executada a “base“ e a instaiação dos módulos acima mencionados, e constatei que30 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.
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 ojrecebimento das bases.
,Cabe a mim, como Responsável Técnico da Prefeitura acompanhar a execução da base e a instalação dos módulos
jesportivos»

M91A11tôntoáarltfNoguethúniof Nome: Rodrigo Gan
Cargo: Prefetto(a) Municipal! Cargo: Gestor

iwuwzcwaagatitm
Nome: João Eduardo Zarattnt Perdona

Cargo: Engenheiro
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Resolução nº1.025/2009 — Anexo I - Modelo A

Anotação de Responsªbilidade Técnica — ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
, ,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Página 1/2

ART de ºbra ou Serviço
28027230220563872

Substituição retificadora à 28027230220422765
1, Responsável Técnico

JOAO EDUARDO ZARATINI PERDONA
Titulo Prollssmnal, Engenheiro Civil

Empresa Contratada

RNP: 2617141853
Registro: 5070161327—SP

Registro:

2. Dados do Contrato
Conlralanle: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Énºel'eçº: Praça PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO. SIN

Ação lnslltucional:

Complemento: SIN Balrro CENTRO
Cidade Ribeirão Preto UF; sp
Cºntrato. Celebrado em: 15/03/2022 Vinculada a An nº:
Valor: R$ 1,00 Tipo de Cºntratante: Pessoa Jurídica de Direito Públlca

CPF/CNPJ'56.024.581/DOO1-56
Nr:

CEP' 14010—906

3. Dados da Obra Serviço__Endereço. Praça PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO. SIN

Complemenlu: SIN Bairro CENTRO
Cidªde“ Ribeirão Preto UF' SP
Daia de Inlcuo: 21/03/2022

Previsão de Término: 09/07/2022

Coordenadas Geográficas-

Finalidade:

CEP' 14010-906

Código

CPFFCNPJ:

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade
Fiscalização
1

Projeto Movimento de Terra Terraplanagem 6,00000 unidade
Execução Quadra Poliesportiva 6,00000 unidade
Execução Movimento de Terra Terraplanagem 6,00000 unidade
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 RiccblmcnloDufinhivo 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 dnAenssibllidndu 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 ' Adelino Simioni/Avelino Alves Palma
Mal. 104.932, Bairro »Bcnlím Pauli!!!
Mn. 177.875, Eªlrro - Clílln Rodonlnr
Mal. 200895, Bairro - Paiva [

Mat. "19254, Bairro - Manual Penna
Mal. 181.550, Eulrro - Diva Tariá de Carvalho

6. 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.
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7. Entidªdn de Classe

O-NÃO DESTINADA

&. Assinaturas

qDeclam Rªzr"
verdadeiras as infomaçõqs acima

kbmt» “ & d., dunk; de Joa
Lºc]!

7 ,rw ª;“)
fm» %% comiam Urbmz

à:) EDUARDO
ZARHMZÉDONA .

cp7sasmmsuz' ' .

. « [ih/ªp [mx ,) »

'
!

Freleilura Municigal do Ri sifão Preto - CPF/CN =J: 56.0245511000156

Resolução nº 1025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

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

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

- A guarda da via assinada da ART “(à do rosponubilidado do provisional
e do contratante com o objetivo da documenhr o vínculo contratual.

www.creaworgbr
Tel 0590017181?
E-mavl acessar I—nk Fale Conosco do sua aczma ªg.-.ª

Valar ART R$ (1.00 Reguslrada em' 12! 4/2022
Impresso em: 12/04/2022 57:42

VD arte ogàzeira
Prefeito Municipal

Valor Pago R$ 0,00 Nossa Numem 28027230220563872 Versão do Sistema

fls. 108/134



PRIZFIíI'I—URA MUNICIPAL DIZ RIBEIRAO PRI-ITO

Formulário de requerimento

Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

Portfólio: Fornecimento de Equipamentos Esportivos - Projeto Areninha

Valor total: R$ 1.750.000,00

Item Valor (R$) Quantidade Total (R$)

Programa 100% Esporte
para Todos . Projeto 350.000,00 5 1.750.000,00
Areninha

Total: 1.750.000,00

Justificativa

A Prefeitura de Ribeirão Preto, através da Secretaria Municipal de Esportes, tem interesse no
Projeto Areninha, visto a importância desse equipamento público que permitirá maior acesso
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.

RIBEIRÃO PRETO, 13 de Agosto de 2021

ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR
Prefeito

Prefeitura Ribeirão Preto

Assinado com senha por: ANTONIO DUARTE NOGUEIRAJUNIOR
Documento Nº: 014505A0374558 - consulta e' autenticada em:

httpszlldemandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/m4505A0374558

SESPREQ2021001651DM
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GOVERNO DO ST. DO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTES

Análise de Admissibilidade

PARECER: Aprovado

A emenda possui objeto suportado nesta Pasta pelo programa estadual "Academia ao Ar Livre", de acordo com o Decreto
Estªdual Nº 58.065 de 2205/2012.

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

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

SESPPAR000275EM/2022
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GOVERNO DO ADO DE SÃO l'AL'LO
SECRETARIA DE ESPORTES

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

1) PROJETO ARENINHA - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓDULOS ESPORTIVOS CONST/TUIDO Dl '

QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE BASQUETE DE RUA 3x3

2) Nome
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

;

3) CNPJ , 4) Endereço 5) Nª ª

56.024.581/0001-56 ' Praça Barão do Rio Branco s/ nº

6) CEP 7) DDD * 8) Telefone 9) E-mail institucional
14010-140 16 3977-9019 gro'elosQribe/raogrelosg govbr e

com/emos ribeirao retos . ov.br

xm
10) Nome 1) RG 12) CPF
IAnlônio Duane Nogueira Junior Í 137698835 048.048.B1B—59

13) Período do Mandato 14) E—mail institucional 15) E—mail pessoal
01 /01 / 2021 à 31 / 12 / 2024 azianenogueLacaãribeilaogfâºjpªQLm Quawºgueirªiªribgirªºgfetºeswyem»

16) Nome 17) RG 18) CPF
Rodrigo caride Gonçalves 28386008 258.720.988-98

19) Endereço Comercial 20) Nº 21) CEP
Rua Camilo de Matos 627 ' 14085-340

22) Municlpio 23) E-mail institucional
Ribeirão Preto convenías©ríbeíraoprelo,sp.gcv.br

24) DDD 25) Telefone Comercial 26) Telefone Celular
16 3604—9920 9 915843540

27) Nome 28) RG 29) CPF
Flávio Herrera Filho 49.738331-5 408,327828-58
João Eduardo Zaralíní Perdona ; 53.210.548-5 433.012.368-12

30) Profissão (Engenneiro ou'Arquiieio)
' '

' 31) Nº CREA/CAU
' '

V32) NªART/RRT
*

Engenheiro 5070254544-SP
Engenheiro 5070161327—SP

OBS.:
1) Enviar guia da ART/RTT com o comprovante de pagamento. conforme Manual de Preenchimento.
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Estado de São Paulo
33) Endereço 34) Nº 35) Bairro
33.1 — Rua WrgílioAnionio Simionaio 34.1 — slnº 35.1 —Adelino Simioni
33.2 - Avenida Miguel Padulla 34.2 — s/nº 35,2 —— Bonfim Paulista
33.3 - Rua Galo Brave 34.3 - s/nº 35.3 — Jd, Cristo Redentor
33.4 — Rua José Aparecido da Silva 34,4 »— s/nª 35.4 -— Jd. Paiva
33.5 .. Rua Antônio Fregonesl 34.5 — slnº 35,5 — Jd. Manoel Penna

36) CEP 37) N“ da Matrícula do Imóvel 38) Nº do Livro do Registro Geral :

36.1 — 14070-690 —' 37.1 —- 137.153 381 - Livro nº 2 ;

362 —14110—000 «37.2 — 104.932 38.2 — Livro nº 2 ';

36,3 — 14063—085 37.3 - 177.578 38,23 — Livro nº 2 1

36.4 —- 14056-812 37.4 - 200356 38.4 — Livro nº 2 '

36.5 — 14098—328 37.5 — 109.254 385 — L'wro nª 2

OBS.:

1) Enviar a CERTIDÃO ATUAUZADA do imóvel destinado ao local de execução do objeto do convênio. devídament

REGISTRADA EM NOME DA PREFEITURA 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 f

a posse direta do imóvel pelo municipio.

:) .

2) 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) Prazo em dias
ltem Especificações ,,

3

, ,

Minimo
*

Máximo
]

(1) Preparação do Terreno pelo Municipio ' - 10

(2)

,

Execução da Base oeiu Estado 11 35

(2) Implantação e conclusão da instalação dos "Módulos Esportivos" peio Estado 36

A

65

LEGENDA:
'

É

(1) Pregaragão do Terreno gelo Municigio — Prazo máximo de 10 (dez) dias

(2) Execução da Base ªlo Estad : 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.

:
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

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

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.

A 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 mínimo de cinco (05) passadas do rot

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 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.

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 e ª

depois, o uso e a manutenção dos "Modulos Esportivos":

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.

;

«...,—caiam...”

___...A

A_.,.._.
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Ã %CRETARIA PAi-“li? KMPRKMXR E DYSTRTBUIR
Em seguida às Comissr

'unicipal de Ribeirão Preto ?

Ribeirãº Pre. dode São Paulo ;

' “, DECLARAÇÃO
' '

ENTE—
Dec . ª' “: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 ª

trabalho e seguindo as especificações nele constante, visando a execução da “base" e instalação dos equipamentos d
_

Projeto Areninha. <,

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 Í

Local da Construção da Base: Matricula — 137.153, Bairro —-Adelino Simioni
Matricula — 104.932.Baírro — Bonfim Paulista
Matricula - 177.878, Bairro — Jd. Cristo Redentor
Matricula — 200.996, Bairro — Jd. Paiva
Matricula — 109.284, Bairro — Jd. Manoel Penna

Engenheiro: 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) FilEiEtR/ião PRETO 18'03/2022
'

(Local) (Data) ]

47) 48) ,M ». . /' X, .___—“___ wªi ªq /
Nome: António Duarte Nogueira Júnior Nome: Rodrigo

Cºide Gon tves
Cargo: Prefeito Municipal Cargo: Gestor .

49
º

e Filho

sua EIRÃO PREgº??
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Cámara Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipalde Ribe "" | | II" "IIIEª'ªdº dº Sªº PªU'º 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

aí!!/)f“ “

propositura pelas razões que adiante seguem: %
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Prefeitura Munici al de Ribeirão Preto
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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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

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

o 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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PROJETO DE LEI N'“ 46/12, CONFORME
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Venho por meio deste. nos termos regimentais, iendo em
vista a necessidade de proceder algumas diligências, requerer o adiamento de
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Ribeirão Preto, 05 de abril de 2022.

Of. Nº l.534/2.022-C.M.

Senhor Presidente,

£“?

; ,
,

ªr“:—“ªmª?

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do

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

Veto Total ao Projeto de Lei nº 11/2022 que: “DISPOE SOBRE A

IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO NA

REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO,

CONFORME ESPECIFICA”, consubstanciado no Autógrafo nº 29/2022, .
encaminhado a este Executivo, justificando-se 0 Veto pelas razões que adiante w,] '
seguem. # .U
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JUSTIFICATIVAS DO VETO:

A crise sanitária, ocasionada pela pandemia da

COVID 19 trouxe para o contexto educacional incontáveis desaflos, uma vez que

agravou problemas sociais pré-existentes e gerou outros problemas de ordem

econômica, emocional e social que têm impacto direto no processo de ensino—

aprendizagem e na saúde mental dos estudantes e de suas famílias. Entre esses

problemas podem ser citadas questões como o desemprego, agravo da pobreza,

mudanças bruscas na rotina, perda de entes queridos, sensação permanente de

insegurança social e sanitária, dentre outros.

Importante destacar que a saúde mental já era assunto

de preocupação e esforços de políticas públicas municipais mesmo antes da

pandemia. Diante desta realidade, foi promulgada a Lei Municipal nº 14.408, de

15 de outubro de 2019, que institui Diretrizes Municipais e o Plano Municipal de

Prevenção ao Suicídio em Ribeirão Preto, a partir da qual foi instituído O Comitê

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para

Prevenção do Suicídio, por meio da Portaria nº 0184, de 26 de janeiro de 2021,

que conta com representantes do Poder Público e Sociedade Civil nas áreas de

Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e Segurança Pública.

O referido Comitê instituiu o Projeto lntersecretarial

de Promoção de Saúde Mental no Ambiente Escolar, objetivando

instrumentalizar a equipe escolar para a construção de um ambiente educacional

que favoreça o diálogo e o cuidado das questões passíveis de serem trabalhadas,
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no universo escolar, ajudando, outrossim, a equipe escolar na identificação de

situações de risco.

Somado a isso, apesar da louvável iniciativa, esta não

se coaduna como sendo própria ao Parlamento por transparecer medida de caráter

executivo, típica da função administrativa, contendo aspectos concretos e

mandamentais em especial do 3“ que impõe dever de regulamentar.

Vejamos:

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO:

”Art. 47 — Compete privativamente ao Governador, além de

outras atribuições previstas nesta Constituição:

11 - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção

superior da administração estadual;

lll — sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução:

(omissis)

X]V - praticar os demais atos de administração, nos limites da

competência do Executivo:

”Art. 144 — Os Municípios, com autonomia política, legislativa,

administrativa e fnanceira se auto organizarão por Lei

Orgânica, atendidos os principios estabelecidos na Constituição

Zederal e nesta Constituição. ” (gn)
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municipio de Mauá, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre

a obrigatoriedade da aplicação do programa de educação

específica contra os males do fumo. do álcool e das drogas em

todas as escolas públicas de ensino de Mauá e dá outras

providências. Existência de vício de iniciativa, na medida em

que a questão tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva

do Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Municipal. Violação

ao princípio da separação dos poderes. Inteligência dos arts. 50 e

47, II e XIV e 144 da Constituição Estadual. Lei que dispõe

sobre atos de organização, planejamento e gestão administrativa.

que são de competência do Chefe do Poder Executivo.

Precedentes. Ação procedente. Comarca: São Paulo Órgão

julgador: Órgão Especial Relator(a): James Siano

Data de julgamento: l4/07/202l.

Na oportunidade do V. Acórdão assim se manifestou

o I. desembargador RELATOR JAMES SIANO:

“A lei impugnada na presente ação direta de

inconstitucionalidade, de iniciativa parlamentar, ao disciplinar a

obrigatoriedade da aplicação do programa de educação

especifica contra os males do fumo, do álcool e das drogas, em

todas as escolas públicas de ensino de Mauá acaba adentrando no

planejamento, na organização e gestão administrativa do

município, configurado vício de iniciativa e violação à separação

dos poderes. Atribuiu deveres ao poder público para recrutar

conferencistas na rede pública municipal ou no setor privado, «[

transferindo as escolas da formulação de um calendário para)?!
essas apresentações., além do fornecimento de lista de
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profissionais da área da saúde para indicação como

conferencistas, dispensando-0 do ponto, impõe

obrigações e ônus que extrapolam os limites de sus atribuições.

Acrescenta que a implementação desse projeto correrá por coma

do orçamento do município, suplementando-o, se necessário. O

art. 47, H e XIV, da Constituição Estadual, aplicável à

Municipalidade por força do art. 144 do mesmo diploma, bem

como o art. 29 da Constituição Federal. dispõem acerca da

competência do Poder Executivo Municipal para o

planejamento, direção, organização e execução dos atos de

governo. Ao Poder Legislativo compete a elaboração de leis,

genéricas e abstratas, desde que não interfiram na esfera do

Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação

dos poderes, insculpido no art. 50 da Constituição Estadual. Em

hipóteses análogas já decidiu este C. Órgão Especial. Conflra-se:

“(...) na organização político administrativa, o município

apresenta funções distintas. O Prefeito (chefe do Poder

Executivo) é o responsável pela função administrativa. que

compreende, dentre outras coisas, o planejamento. a

organização, a direção e execução de atos de gestão, enquanto

que a hlnção básica das Câmaras Municipais (Poder Legislativo)

e' legislar, editando normas gerais e abstratas que devem pautar a

atuação administrativa.” (ADI 2103775-07.2017 Rel. Péricles

Piza j. 04/10/2017).

Ainda:
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Direta de Inconstitucionalidade 20503419820208260000

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

Lei Municipal - Municipio de Arujá - Lei n. 3254, de 12 de

fevereiro de 2020, de iniciativa parlamentar, que cria o

"Programa de Fisioterapia Geriátrica" para munícipes acima de

60 anos - Proteção à saúde - Inexistência de previsão na Lei

Federal 10741/2003 (Estatuto do Idoso) de implementação de

programas preventivos de fisioterapia para melhorar a qualidade

de vida de pessoas acima de 60 anos, de modo a abrir a

possibilidade da competência concorrente suplementar dos

Municípios a ser exercida por qualquer dos Poderes Locais

(artigo 30, inciso I e II, da Constituição Federal/88) —

Organização administrativa - Previsão na lei objurgada da

obrigatoriedade da habilitação dos profissionais de saúde

envolvidos no programa (fisioterapeutas, enfermeiros e

assistentes sociais), oriundo do quadro da Prefeitura ou

mediantes convênios a serem celebrados - Impossibilidade do

Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência

concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de

iniciativa privativa do Poder Executivo - Afronta vertical aos

artigos Sº; 47, incisos II e XIV e 144 da Constituição Estadual,

além do preceito do Tema 917, em repercussão geral, do

Supremo Tribunal Federal - Ação julgada procedente. Comarca:

São Paulo Órgão julgador: Órgão Especial Relator(a): José

Jacob Valente Data de julgamento: 16/09/2020!

Votação: Unânime Voto: 32107 Boletins: Boletim do Órgão

Especial - Setembro de 2020, 9/2020.
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Face à clareza que traz o assunto, merecem ser

transcritas as Ementas relativas às Ações Diretas de Inconstitucionaiidade nº

2006969-02.2020.23.26.0000, 11.803-0 e 22.808-0/9, julgadas pelo E. Tribunal de

Justiça:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pretensão

em desfavor da Lei nº 14.401, de 02 de outubro de 2019, do

MuniCipio de Ribeirão Preto, que “institui a campanha de

doação de livros didáticos”. Alegação de vício de iniciativa e

ofensa ao principio da eficiência. Cabimento. Lei de iniciativa

parlamentar. Atribuição conferida ao executivo municipal de

implementação de programa de campanha de doação de livros

didáticos. Incumbência vinculada à organização e

funcionamento de serviços públicos prestados por órgãos da

administração. Matéria reservada ao Chefe do Executivo.

Vulneração ao princípio da separação dos Poderes. Infringência

aos artigos 5”; 24, 59 2ª, 2; 47, II, XIV, XIX, “a"; 174, III, e 176.

I, da Constituição Estadual. Obrigação de recepção e

disposição de tais materiais traz custo inerente que se afigura

ineficaz. Livros novos já são distribuídos regularmente pelo
Ministério da Educação às escolas públicas de educação básica.

Inexistência de motivo para reutilização. Violação ao princípio

da eficiência. Art. 11]da Carta Paulista. Ação procedente. ”

”Inconstitucionalidade - Lei Municipal nº 3.537, de 1990, de

Jundiaí, promulgada pela Câmara Municipal - Alteração na

atividade administrativa do Executivo — Inadmissibilidade -

Função primordial da Câmara que e' legislativa e fiscalizadora,r
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atuando com caráter genérico e abstrato — Invasão em área

típica da função administrativa do Chefe do Executivo - Ação

Procedente. "

”INCONSTITUCIONALIDADE — AÇÃO — LEI MUNICIPAL

6579/92 — NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO - Poder

Regulamentar do Prefeito - Infringência ao art. 5 º e 144 da CE —

PROCEDENCI

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

de Inconstitucionalidade 2299706-40.2020.826.0000 Relator Alex Zilenovski,

julgado em 28/04/2021:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — Lei, de

iniciativa parlamentar, que ”Dispõe sobre a autorização das

escolas da rede pública do ensino fundamental do Municipio de

Mauá, afirmar convênio com empresas privadas e cooperativas

para doação de uniforme escolar e dá outras providências.” —

No caso em testilha, restou demonstrada a violação do principio

constitucional da separação dos Poderes, bem como a

dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo, porquanto

a matéria tratada na norma impugnada constitui reserva legal

do Chefe do Poder Executivo, ja' que disciplina tema afeto à

administração estatal ', Lesão aos artigos 5", caput, e 47, incisos

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

São Paulo, aplicáveis aos municipios em decorrência do

estabelecido no artigo 144 do mesmo diploma legal — Eiva queº
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permanece mesmo diante da natureza de "lei autorizativa" ,
Ação julgada procedente.

Como se observa a tônica em questão vem sendo

reiterada conforme pode-se conferir abaixo:

Direta de Inconstitucionalidade 21571484520208260000

Ementa: AÇÃO DIRETA DE [NCONSTITUCIONALIDADE

Arguição em face da lei 14.451, de 21 de fevereiro de 2020 do

Município de Ribeirão Preto que dispõe sobre o direito de

preferência na matrícula e na transferência da matrícula dos

filhos de mulheres vítimas de violência doméstica nas creches e

nas escolas municipais e dá outras providências. Existência de

vício de iniciativa, na medida em que a questão tratada pela lei

impugnada é exclusiva do Poder Executivo, na pessoa do

Prefeito Municipal. Violação ao princzpio da separação dos

poderes. Inteligência dos arts. 5” e 47, H e XIV e [44 da

Constituição Estadual. Lei que dispõe sobre atos de

organização, planejamento e gestão administrativa, que são de

competência do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. Ação

procedente. Comarca: São Paulo— Órgão julgador: Órgão

Especial- Relator: James Alberto Siano— Data de julgamento:

24/02/2021.

Direta de Inconstitucionalidade 22856373720198260000

Ementa: ”AÇÃO DIRETA DE [NCONSTITUCIONALIDADE —

Lei nº 7.713, de 9—4-2019, do Municipio de Guarulhos. de

autoria de vereador, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir

o Projeto 'Casa Abrigo' de mulheres vítimas de violência' «
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lncompatibilidade com os princípios da harmonia e

independência entre os Poderes e da reserva da Administração —

Ocorrência. ! 7 Análise de ofensa a dispositivos da Lei

Orgânica do Município de Guarulhos. lnadmissibilidade.

Ausência de parametricidade. 2 — lnconstitucionalidade formal e

material. Atividade legislativa que não se limitou a estabelecer

genericamente objetivas ou diretrizes a serem adotados quanto

à instituição de política pública: cria obrigações e delimita a

forma e o modo de agir da Administração Pública, trata das

atribuições da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência

Social, determina a pratica de atos administrativos materiais, e

fixa prazo para que o Poder Executivo regulamente a lei.

Violação aos arts. 5ª, 24, 59 2”, 2, 47, II, XlVe XIX, a'. 3 , Ação
procedente." Comarca: São Paulo- Órgão julgador: Órgão

Especial- Relator: Carlos Augusto Lorenzetti Bueno- Data de

julgamento: 01/07/2020.

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei contraria o

disposto nos arts. Sº e 47, II e XIV e 144 da Constituição Estadual, além das

questões de mérito apontadas inicialmente.

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

Autógrafo Nº 29/2022 ora encaminhado, submeto o Veto Total ora aposto à

apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os lins e efeitos de direito.
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Prefeitura Municipai de Ribeirão Preto
Esiao'c de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Sem outro particular. aproveitamos a oportunidade

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

consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

«a

/ <,

, 1 ',fºi rijª
DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 29/2022
Projeto de Lei nº 11/2022

Autoria do Vereador Elizeu Rocha

DISPOE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AS) SUICÍDIO
NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO,
CONFORME ESPECIFICA.

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

Artigo 1” - Esta lei dispõe sobre a implantação de medidas de prevenção ao suicídio nas
escolas da rede pública de ensino do Municipio de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - As medidas consistem em:

I - grupos de apoio com o auxílio de profissionais voluntários como terapeutas, psiquiatras,
psicólogos, assistentes sociais, dentre outros;

II - palestras informativas;

III — elaboração de cartilhas.

Parágrafo único. As escolas terão ampla liberdade para definir quais as medidas preventivas
ao suicídio que serão implementadas aos seus alunos.

Artigo 3” - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei, no que couber.

Artigo 4º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 5“ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ribeirão Preto, 18 de março de 2022.
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