
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   15/12/2022  

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  49/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  TOTAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  166/2022,  DE  AUTORIA  DO  VEREADOR
LINCOLN FERNANDES, QUE TORNA GRATUITO O TRANSPORTE
COLETIVO URBANO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEGUNDO
TURNO DAS ELEIÇÕES DO ANO DE 2022.

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

2 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO  DE  LEI  Nº  189/22 -  RAMON  FAUSTINO  -  DISPÕE
SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DE  AFIXAÇÃO  DE  PLACAS
INFORMATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS SOBRE
TRABALHO  EM  CONDIÇÃO  ANÁLOGA  À  ESCRAVIDÃO  EM
CONDOMÍNIOS  E  PRÉDIOS  COMERCIAIS  E  RESIDENCIAIS
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.

DEMAIS MATÉRIAS

3 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 184/22 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A EFETUAR
REPASSE FINANCEIRO À FIPASE-FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO
AVANÇADO DA  SAÚDE DE RIBEIRÃO  PRETO,  NO  VALOR DE
ATÉ R$ 1.749.721,54 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E
NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE UM REAIS E CINQUENTA E
QUATRO  CENTAVOS),  NO  ORÇAMENTO  DO  CORRENTE
EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 185/22 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO  SUPLEMENTAR,  NO  VALOR  DE  ATÉ  R$  5.259,371,99
(CINCO  MILHÕES,  DUZENTOS  E  CINQUENTA  E  NOVE  MIL  E
TREZENTOS  E  SETENTA  E  UM  REAIS  E  NOVENTA  E  NOVE
CENTAVOS),  PARA ATENDER NECESSIDADE DE ADEQUAÇÁO
ORÇAMENTÁRIA,  SUPLEMENTAÇÃO  POR  EXCESSO  DE
ARRECADAÇÃO  NO  MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO  PRETO,  NO
ORÇAMENTO  DO  CORRENTE  EXERCÍCIO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

5 - DISCUSSÃO ÚNICA PROJETO DE LEI Nº 186/22 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA,
NO  ÂMBITO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  EDUCAÇÃO,  A
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Maioria simples DOAÇÃO  DE  BENS  MÓVEIS  INSERVÍVEIS  DAS  UNIDADES
ESCOLARES  DA  REDE  MUNICIPAL  DE  ENSINO  PARA  AS
RESPECTIVAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES.

6 - 1ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  59/22 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  DISPÕE  SOBRE  A  POSSIBILIDADE  DE  O
DOADOR/DESTINADOR  INDICAR  A  ENTIDADE  E/OU  PROJETO
DE  SUA  PREFERÊNCIA  PARA  APLICAÇÃO  DOS  RECURSOS
DOADOS/DESTINADOS  AOS  FUNDOS  MUNICIPAIS  QUE
ESPECIFICA. 

ALESSANDRO MARACA
Presidente

**********************************************************************************

 (TRAMITAR POR 3

SESSÕES)

Disponível em:

publico.camararibeiraopreto.

sp.gov.br

 

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 04/22 –
ANDRE TRINDADE E OUTROS - DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 6º DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO
PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Camara Munlcipal de Ribelrªo Pre
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Proaceno sem nº 21801/2022

Estado de São Paulo Data: 22/11/23Éãrjorário: 10:26

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto. 08 de novembro de 2022.

4,3; ª?Of. N 2.325/2.022-C.M.
11. ªi.);

Senhor Presidente. 2 2 NOV. 1027

“blª ”7/-

Nos termos do Artigo 44. da Lei Orgânica do

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

Veto Total ao Projeto de Lei nº 166/2022 que: “TORNA GRATUITO O

TRANSPORTE COLETIVO URBANO DURANTE A REALIZAÇÃO DO

SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇOES NO ANO DE 2022”, consubstanciado

no Autógrafo nº 160/2022, encaminhado a este Executivo. justificando-se
&

Veto pelas razões que adiante seguem. / ['
»
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

Trata-se de fato público e notório que o segundo turno

das eleições ocorreu em 30 de outubro de 2022. em que foram regularmente

eleitos os mandatários do Poder Executivo da República Federativa do Brasil e

de inúmeros outros estados da federação.

Outrossim. no Municipio de Ribeirão Preto. de acordo

com a TRANSERP. houve a concessão de transporte público gratuito aos

eleitores durante a votação.

Vale destacar que o presente projeto de lei versa,

exclusivamente, sobre objetivo que já foi devidamente atendido por força de ato

administrativo e. ainda, restrito apenas ao segundo turno das eleições de 2022 ,
que já ocorreram.

Neste diapasão. na hipótese de sanção do presente

projeto de lei, esta não seria capaz de fazê—lo produzir efeitos. visto que estes já
foram cumpridos por força de própria determinação do Executivo municipal.

fazendo deste apenas letra morta nos arquivos legislativos municipais.

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

Autógrafo Nº 160/2022 ora encaminhado. submeto o Veto Total ora aposto a

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

!

W
%
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Sem outro particular. aproveitamos & oportunidade

para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta

consideração. subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

, , [%
UART" NOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL
N E S T A

fls. 5/55



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 160/2022
Projeto de Lei n“ 166/2022

Autoria do Vereador Lincoln Fernandes

TORNA GRATUITO O TRANSPORTE COLETIVO URBAN0 DURANTE A

REALIZAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES NO ANO DE 2022.

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

Art. lº Fica a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto autorizada a fornecer, de forma gratuita,

ônibus do transporte coletivo urbano para os eleitores no dia da votação do segundo turno

pleito, a ser realizado no dia 30 de outubro de 2022.

Art. 2" As empresas de transporte coletivo, representadas pelo Consórcio PróUrbano, não

poderão modificar ou diminuir o trajeto e a quantidade de veículos no dia do pleito eleitoral.

Art. 3" A gratuidade será oferecida nas 24 horas do dia do pleito,

Art. 4º Os recursos necessários para disponibilização da frota serão aqueles decorrentes e

originários dos montantes das multas aplicadas pela Transerp à Concessionária, ainda não

adimplidas, ou ainda de créditos eletrônicos adquiridos pelos usuários e não utilizados para o

pagamento da tarifa de ônibus, como compensação entre as partes.

Parágrafo único. O Município não poderá perdoar as multas utilizadas para subsidiar as tarifas

dos transportes no dia da votação.

Ribeirão Preto, 26 de () tubr de 2022.
*a .,
A x
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Cámara Municipalde Ribeirão Pre

IIIII Il IIIIlIIIIllÍº
otloco0 Gerªl nº 2249212022Daria: 08/12/2022 Horário: 17:20

LEG- PL 189/2022

»

!DISPOE SOBRE A OBRlGATORIEDADE DE
AFIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA A
REALIZAÇÃO DE DENI' 'OIAS SOBRE TRABALHO
EM CONDlÇÃO ANAI
CONDOMÍNIOS E m,
RESlDENCIAlS LOCALIZADOS NO MUN
RIBEIRÃO PRETO

I l.
..

"***

SENHDR PRESlDENTí—Í,
Apresenâamos à consideraçãº da Gaga (» seguinte:

º Fica Obrigatória a afixa Em rl placas informativas para realização (53

as análogas à escravidão, no âmbilo fins
comerciais localizadOs no Munícipio de

Art. 3º AS placas cartazes ou informativos poderão ser confeccionadas.
material em papel, papel plastificado, papel carlonado, plástico, acríllcc— cu
metálico.

Af: flº AS placas, cartazes ou informativos conterão os seguinf—es dizerest
º e & crzmbater O trabalho escravo, Jenunciel Disque 100.”

I4le fiº Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sªd de sessõe e Dezembro de 2022

CLW ”mé

53354?W'IIÍ
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JUSTlFlCATll/A

A cidade de Ribeirão Preto presenciou a noticia de operação organizada
pelo Ministério Público do Trabalho que resga' c uma senhora de 82 anos que
estava sendo mantida em regime de trabaãho análogo a escravidão. O
processo tramita no TRT da 15ª Região e teve origem na data de 24 de
novembro de 2022.

«r

A senhora estava por 27 anos trabalhando sem receber salário, férias,
direitos trabalhistas, folgas, entre outros direitos. Foi mantida assim por uma
família, —um casal - que inclusive tomou posse, roubou benefícios sociais desta
senhora.

A descoberta dessa situação degradante e humilhante rompe com a
humanidade e com a dignidade da pessoa humana. O caso foi descoberto
mediante denúncia anônima para as autoridades competentes em nosso
município.

Nesse sentido, vimos que é necessário ampliarmos os debates e a
vis- iiidade em relação à luta contra o trabalho análogo ao escravo em nosso
pais, sobretudo em nossa cidade, visto que este grave caso de violação aos
Direitos Humanos aconteceu em Ribeirão Preto.

Diante do fato, a construção de canais de denúncias, de estruturação e
políticas associadas a visibilidade da importância das denúncias em torno do
combate ao trabalho análogo ao escravo se impõem enquanto urgentes para
nosso Município.

Sendo assim, propomos que nos espaços residenciais coletivos, como
os prédios, condomínios residenciais e comerciais, possamos ter informativos
apresentando o canal nacional de combate ao trabalho análogo ao escravo.

Esses informativos, associados à Secretaria de Direitos Humanos, o
“Disque 100”, se apresentam como forma de politica municipal interligada ao
canal de denúncia nacional de combate ao trabalho análogo ao escravo e
amplia a efetividade do combate a e e crime.

(UL 31,04%eMANDATO VEREADOR
RAMON FAUSTINO
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: Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

008329
EMENTA: REQUER NA FORMA REGIMENTAL TRAMITAÇÃO EM URGÊNCIA

PARA O PROJETO DE LEI Nº. 189/2022.

APROVADO
A3DELARip. Preto,

SENHOR PRESIDENTE.oreerertettaa Presidente

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: CONSIDERANDO, a

necessidade de deliberação do projeto de lei em comento, que integra esta proposta, c do

interesse público manifesto no conteúdo da referida matéria; REQUEREMOS,na forma

regimental, em especial no disposto no inciso I do artigo 147, que o Projeto de Lei nº

189/2022. o qual, (DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO DE

PLACAS INFORMATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS SOBRE

FRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO EM CONDOMÍNIOSE
PRÉDIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE

RIBEIRÃO PRETO.). após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,

tramite em regime de URGENCIA ESPECIAL

Sala das Sessões. 13 de dezembrode 2022.

Sano Gustin
VEREADOR RAMON FAUSTINO

PE
PSoL
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

_
, . ªs? PROJETO DE LEI É
AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

EFETUAR REPASSE FINANCEIRO A FIPASE - FUNDAÇÃO INSTITUTO

POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, NO VALOR DE

ATÉ R$ 1.749.721,54 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E

NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E

QUATRO CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCICIO

E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica. por esta lei. autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a

efetuar repasse financeiro à FIPASE — Fundação Instituto Polo Avançado da

Saúde de Ribeirão Preto. no valor de até R$ 1.749.721,54 (um milhão.

setecentos e quarenta e nove mil. setecentos e Vinte e um reais e cinquenta e

quatro centavos). no orçamento do corrente exercício.

Art. 2º. O recurso para atendimento da presente lei ocorrerá por conta de reserva no

mesmo valor das dotações orçamentárias no corrente exercício. Visando

garantir equilibrio orçamentário e financeiro.

Art. 3". Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições

em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

"E NOGUEIRA

Prefeito Municipal

ódeó
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CÉÉNCM,

Ref. . 0367/22

CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/ FNDCT/CT-VERDE AMARELO

_ ,
— PARQUES TECNOLOGICOS

SELEÇAO PUBLICA DE PROPOSTAS PARA 0 APOIO FINANCEIRO
A PARQUES TECNOLOGICOS EM IMPLANTAÇAO E EM OPERAÇÃO — 01/2021

CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

FINANCIADORA DE ESTUDOS E

PROJETOS — FINEP INSTRUMENTO
CONTRATUAL CODIGO N.º

01.22.0510.00

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS — Finep, empresa pública federal,
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com sede em Brasília, Distrito
Federal e escritório na Cidade do Rio de Janeiro, na Praia dO Flamengo nº 200 - Parte, Flamengo,
inscrita no CNPJ sob O n.º 33.749.086/0001-09, por seus representantes legais ao Final

qualificados, atuando como Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico — FNDCT, inscrito nO CNPJ sob nº 08.804.832/0001—72, doravante
denominada CONCEDENTE,

FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO —

FIPASE, Fundação Municipal, com sede em Av. Doutora Nadir Aguiar, nº 1805, Jardim Doutor
Paulo Gomes Rome, Ribeirão Preto, SP, CEP: 14.056-680, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º
O4.755.519/0001-30, por seus representantes legais ao nnal qualificados, doravante
denominado(a) CONVENENTE/EXECUTOR,

têm justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO

1. Este Convênio tem por objeto a transferência de recursos financeiros, pela
CONCEDENTE à CONVENENTE, para a execução do Projeto intitulado “Health to Business
Center", Ref. Finep nº 0367/22, doravante denominado “Projeto”, descrito no Plano de Trabalho
anexo a este Convênio, conforme aprovação contida na Decisão da Diretoria Executiva da
CONCEDENTE nº 0345/22, de 04/08/2022.
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CLÁUSULA SEGUNDA
RECURSOS

1. Por este instrumento, a CONCEDENTE transfere a CONVENENTE os recursos abaixo
discriminados;

a) VALOR TOTAL de até R$ 14.062.894,15 (quatorze milhões, sessenta e dois
mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos) destinados a
CONVENENTE por meio de aporte direto.
1.1. Os recursos financeiros correrão à conta da discriminação orçamentária constante
da Nota de Empenho anexa a este instrumento.
1.2. Os recursos financeiros serão oriundos da FONTE Verde-Amarelo.

CLÁUSULA TERCEIRA
CONDICIONANTES PARA DESEMBOLSO DOS RECURSOS

1. Para o desembolso da primeira parcela dos recursos, a CONVENENTE deverá
apresentar:

a) Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, regular
e válida;
b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal,
regular e válido;
c) Licenciamento ambiental e/ou documento regulatório válido e adequado para o
desenvolvimento das atividades do Convênio ou declaração de sua desnecessidade pela
autoridade competente;
d) Apresentação e aprovação do Projeto Básico, conforme disciplinado pela
CONCEDENTE;

1.1. A CONVENENTE deverá estar adimplente com a União, seus órgãos e entidades
das Administrações Direta e Indireta, condição a ser a verificada através de consulta
ao CADIN e ao SIAFI.
1.2. A FINEP efetuará as consultas pertinentes ao Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (CNAI) do Conselho Nacional de Justiça,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP) e ao Cadastro de empregadores que tenham submetido
trabalhadores a condições análogas à de escravo.

2. As liberações da segunda e das demais parcelas dos recursos, se houver, estarão
condicionadas à:

a) Apresentação do formulário de resultados parciais, respeitada a sistemática prevista
na Cláusula Décima Terceira, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data
prevista para liberação;
b) Regularidade da Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União;

IJ
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Ref. : 0367/22

c) Regularidade do Certincado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa
Econômica Federal;
d) Licenciamento ambiental e/ou documento regulatório válido e adequado para o
desenvolvimento das atividades do Convênio ou declaração de sua desnecessidade pela
autoridade competente;

2.1. A CONVENENTE deverá estar adimplente com a União, seus órgãos e entidades
das Administrações Direta e Indireta, condição a ser a verificada através de consulta
ao CADIN e ao SIAFI.
2.2. A FINEP efetuará as consultas pertinentes ao Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (CNAI) do Conselho Nacional de Justiça,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP) e ao Cadastro de empregadores que tenham submetido
trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. O uso dos rendimentos das aplicações financeiras auferidas durante o Convênio pela

CONVENENTE estara condicionado à autorização prévia da CONCEDENTE.
4. Sem prejuízo de denúncia ou rescisão do presente Convênio, a CONCEDENTE podera'

suspender as liberações dos recursos se houver descumprimento de condição prevista neste
instrumento ou na legislação aplicável.

CLÁUSULA QUARTA
CONTRAPARTIDA E OUTROS APORTES FINANCEIROS

1. A CONVENENTE/EXECUTOR se obriga a apresentar contrapartida na forma
financeira no valor de R$ 3.612.870,44 (três milhões, seiscentos e doze mil,
oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) e na forma não financeira no
valor de R$ 433.671,84 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta e um
reais e oitenta e quatro centavos), a ser demonstrada conforme o detalhamento da
contrapartida contido no Plano de Trabalho anexo a este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA
PRAZOS

1. O presente Convênio terá vigência de até 36 (trinta e seis) meses, a contar da
data de sua assinatura.

2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante justificativa técnica e desde
que a solicitação seja realizada pela CONVENENTE em até 30 (trinta) dias antes de vencimento
do prazo. A ampliação do prazo deverá ser refletida do Plano de Trabalho do Projeto.

2.1. A prorrogação do prazo de vigência será realizada através de carta aditiva, que
formará, juntamente com este Convênio, um todo indivisível.
3. O prazo de prestação de contas final é de até 60 (sessenta) dias contados da data

do término da vigência, conforme disposto no art. 57 do Decreto nº 9.283/2018.
3.1. O prazo de prestação de contas final poderá ser prorrogado, por igual período, a
pedido da CONVENENTE, desde que o requerimento seja feito anteriormente ao
vencimento do prazo inicial.

Lu
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Ref. : 0367/22

CLÁNUSULA SEXTA
OBRIGAÇOES DA CONCEDENTE

1. A CONCEDENTE se obriga a:
a) Transferir os recursos financeiros, conforme estabelecido no Cronograma de
Desembolso contido no Plano de Trabalho, respeitadas as suas disponibilidades
orçamentárias e financeiras;
b) Transferir os recursos financeiros e realizar a classificação funcional-programática e
econômica das despesas relativas a exercícios futuros, por meio de apostilamento de
empenhos ou notas de movimentação de crédito;
c) Formalizar em documento próprio, contendo o registro dos respectivos empenhos,
os recursos financeiros alocados em exercícios futuros, os quais correrão à conta dos
orçamentos respectivos. Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, ()
quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;
d) Prorrogar, de ofício, a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos
recursos, limitada a prorrogação ao exato periodo de tempo correspondente ao atraso
verificado;
e) Analisar e emitir parecer relativo ao Monitoramento e Avaliação, e a Prestação de
Contas Final, e decidir sobre a regularidade ou não do resultado do objeto do Convênio;
f) Comunicar a CONVENENTE e ao Chefe do Poder Executivo (Governador ou Prefeito)
do ente beneficiário do Convênio, se for o caso, qualquer situação de irregularidade
relativa à prestação de contas do uso dos recursos envolvidos, que motive a suspensão
ou impedimento deliberação de novas parcelas, caso não haja regularização no período
de até 30 (trinta) dias, contados a partir do evento.

_
CLÁUSULA SÉTIMA

OBRIGAÇOES E DECLARAÇOES DA CONVENENTE

1. A CONVENENTE deverá:
a) Cumprir o Plano de Trabalho do Projeto e utilizar os recursos desembolsados pela
CONCEDENTE, bem como a contrapartida, os rendimentos das aplicações financeiras,
e outros aportes de recursos, se houver, exclusivamente na consecução do objeto do
Projeto e para pagamento de despesas previstas no presente instrumento, sendo
vedada, em qualquer hipótese, a incorporação de tais recursos financeiros ao
patrimônio da CONVENENTE, os quais não serão caracterizados como receita própria;
b) Movimentar os recursos repassados pela CONCEDENTE em conta bancária especifica
para o convênio, mantida em instituição financeira pública federal, isenta de tarifa
bancária, por meio de transferência eletrônica que permita a identificação do
beneficiário final;
c) Manter e movimentar os recursos financeiros da contrapartida e de outros aportes
em contas bancárias especificamente criadas para este fim;
d) Aplicar os recursos em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto Iastreada em títulos da dívida pública,

fls. 14/55



,
É
:»

. amorfo;
:»: WQVMÇGÉS&]

Ref. : 0367/22

enquanto não empregados na sua finalidade ou até a data da devolução do saldo
remanescente;
e) Designar formalmente o ordenador de despesas responsável pela apresentação das
prestações de contas;
f) Apresentar a Finep anualmente, ou sempre que solicitado, formulário de resultado
parcial de execução do Projeto;
9) Restituir à conta do instrumento o valor referente a despesa glosada, atualizado
pelo índice da aplicação financeira aplicável ao instrumento, desde a data da realização
da despesa, no caso em que for verificada a inobservância das normas aplicáveis à
utilização dos recursos repassados durante a vigência do instrumento;
h) Informar a CONCEDENTE a utilização do valor correspondente a rendimento de
aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação
do recurso e sua utilização, comprovando sua aplicação no objeto do Convênio. No
caso de não utilização dos rendimentos, ou quando a CONVENENTE não comprovar
sua aplicação na consecução do objeto, os recursos deverão ser restituídos à
CONCEDENTE;
i) Contratar obras, compras, serviços e alienações com os recursos oriundos da
CONCEDENTE, de acordo com o estabelecido na legislação federal pertinente. E quando
da contratação de obras e serviços, observar os custos unitários de insumos ou
serviços constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construção
Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na Internet, pela Caixa Econômica Federal,
observando as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
j) Cumprir as normas do Decreto nº 7983/2013 nas licitações que realizar para a
contratação de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos neste
Convênio;
k) Utilizar a plataforma eletrônica especifica para processamento do convênio, a ser
desenvolvida conjuntamente pelo MCTI e pelo ME, conforme disposto no art. 38, 5 Sº,
do Decreto nº 9283/2018, quando estiver disponível;
|) Caso a CONVEVENTE seja entidade privada sem fim lucrativo deverá publicar em seu
sítio na Internet e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede as
seguintes informações:

i. Cópia do estatuto social atualizado da entidade;
ii. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e
iii. Cópia integral do convênio, respectivos aditivos e relatório final de prestação de

contas.
m) Encerrar a conta corrente específica do instrumento quando da extinção do
Convênio.
2. A CONVENENTE declara:
a) que não tem em seus quadros dirigente que seja agente político dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário ou do Ministério Público ou Defensores Públicos da
União, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvados os
casos em que a nomeação decorra de previsão legal;
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b)que não tem em seus quadros dirigente que se enquadre em quaisquer das
hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo lº, inciso I, da Lei Complementar nº
64/90;
c) que está em funcionamento regular em atividades referentes à matéria objeto do
convênio há pelo menos três anos ininterruptos, desenvolvendo suas atividades dentro
das normas e objetivos propostos, sendo inquestionável sua reputação ética e
prohssional;
d) que não serão utilizados recursos públicos oriundos deste instrumento para a
contratação de: (i) cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de dirigentes da CONVENENTE ou
de detentor de cargo em comissão ou função de confiança na CONCEDENTE; (ii) pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que seja cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau, de dirigentes da CONVENENTE ou de detentor de cargo em
comissão ou função de confiança na CONCEDENTE; e (iii) pessoa, física ou jurídica,
que caracterize vedação prevista no Decreto nº 7.203, de 4 dejunho de 2010;
e) que não incorre em quaisquer das vedações previstas no Decreto nº 9.283/18;
f) que preenche as exigências estabelecidas no inciso IV do é lº do art. 25 da Lei
Complementar nº 101/00;
9) que todas as informações prestadas a CONCEDENTE, inclusive no preenchimento de
formulários, cadastros e sistemas na internet, são verdadeiras.

”CLÁUSULA OITAVA
,OBRIGAÇOES GERAIS DOS PARTICIPES

1. A CONVENENTE e os demais partícipes obrigam-se também a:
a) Cumprir o Plano de Trabalho do Projeto;
b) Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive quanto às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal, e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados a execução do objeto previsto no convênio, hipótese em que
a inadimplência do CONVENENTE em relação ao referido pagamento não implicará
responsabilidade solidária ou subsidiária da Finep;
c) Responder, diretamente, por qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária
intentada contra a CONCEDENTE, oriunda de qualquer membro da equipe executora
do Convênio, obrigando-se ainda em comparecer espontaneamente em juízo,
reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e contratante, substituindo a
CONCEDENTE no processo, e ressarcindo no prazo de 30 (trinta) dias as perdas, danos,
indenizações, custas e honorários advocatícios que eventualmente tenham sido pagos
pela CONCEDENTE;
d) Permitir a utilização dos bens adquiridos no âmbito do Projeto, pela CONCEDENTE
ou por instituição por ela indicada, para fins científicos e tecnológicos, durante o período
de vigência do Convênio;
e) Comunicar a CONCEDENTE sobre a celebração de quaisquer parcerias com outras
ICTs públicas ou privadas, ou com instituições ou entidades estrangeiras, para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao Projeto
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objeto deste instrumento. A existência de tais parcerias não implicará qualquer relação
jurídica entre a CONCEDENTE e os parceiros da CONVENENTE e de qualquer dos
partícipes, mantida a responsabilidade integral da CONVENENTE e de qualquer dos
partícipes pelo cumprimento do objeto do convênio;
f) Exigir que os participantes do Projeto assinem documento do qual constem
informações sobre como fazer denúncias, sobre o canal existente no sítio eletrônico da
Finep e sobre a importância da integridade na aplicação dos recursos;
9) Inserir cláusula nos contratos celebrados com terceiros para execução do Convênio
que permitam o livre acesso dos empregados da CONCEDENTE e dos servidores dos
órgãos de controle aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.
Na hipótese de haver recursos transferidos de outros órgãos ou entidades para o
FNDCT, deverá constar cláusula admitindo o livre acesso dos servidores do órgão ou
entidade repassadora;
h) Indicar a possível substituição do(s) INTERVENIENTE(S), quando houver, no prazo
de 60 (sessenta) dias da comunicação de desistência quanto ao cumprimento das
obrigações assumidas no instrumento pactuado, sem prejuízo do ressarcimento das
perdas e danos que venham a ser apuradas pela CONCEDENTE. A alteração passará
por análise técnica e jurídica da Finep;
i) Remeter à Finep as informações relativas à mudança de seus atos constitutivos e
de designação de novos representantes legais, em até 30 (trinta) dias contados das
respectivas alterações;
j) Observar as condições legislativas impostas em função do período eleitoral para
utilização dos recursos, conforme disposto na Lei nº 9.504/1997 e demais atos
normativos pertinentes;
k) Afixar destacadamente em lugar visível de seu estabelecimento e em todos os
materiais de divulgação resultantes da execução do Projeto, o apoio financeiro da
CONCEDENTE e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, por meio
de placa conforme modelo, dimensão e inscrição, a serem fornecidos pela
CONCEDENTE, e a respectiva fonte de recursos, especialmente no caso de: (i)
seminários e eventos científicos e tecnológicos; (ii) publicações técnicas e científicas
em revistas especializadas; (iii) relatórios técnicos e resumos publicados ou divulgados
em qualquer meio, inclusive magnético ou eletrônico;
Inserir um ícone com o logotipo da CONCEDENTE e do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações - MCT I, que faça o //nk para acesso 'as respectivas homepage,
sempre que houver divulgação do Projeto via Internet;
|) Disponibilizar ao cidadão, por meio da Internet ou, na sua falta, em sua sede,
consulta ao extrato do Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o
detalhamento da aplicação dos recursos;
m) Inserir bannervirtual da Finep na sua página de Internet, se houver, bem como
fixar sinalização destacando a colaboração financeira da Finep em lugar visível do local
da realização do Projeto e nos bens financiados inconsumlveis, conforme modelo
indicados no Portal da Finep: http:[[www.finep.gov.br. 0 banner virtual deverá possuir
link que direcione ao referido Portal da Finep;
n) respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, a exemplo do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, quando
participarem de licitações públicas, sob pena de Hscalização do Tribunal de Contas da
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União e das consequências advindas da atividade fiscalizatória, tal como imposição de
prazo para regularização ou condenação dos responsáveis ao pagamento dos prejuízos
ao erário;
o) Caso o Projeto envolva a produção, manutenção ou utilização de animais para fins
de pesquisa científica ou ensino, deverão ser observados a Lei nº 11.794/2008, o
Decreto nº 6.899/2009 e as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da
Experimentação Animal (CONCEA). Ademais, o Projeto deverá ser previamente
aprovado pela competente Comissão de Etica no Uso de Animais (CEUA) e a eventual
suspensão da pesquisa pela referida Comissão, deverá em até cinco dias, contados da
notificação, ser comunicada à Finep;
p) Aportar todos os recursos próprios necessários a finalização do Projeto dentro dos
prazos definidos no Plano de Trabalho aprovado pela Finep, bem como, em sua
totalidade, os recursos necessários à cobertura de eventuais insuficiências ou
acréscimos ao valor total do Projeto;
q) Abster-se da prática de atos que atentem contra O patrimônio público nacional ou
estrangeiro, bem como contra princípios da Administração Pública ou contra os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente os dispostos no
artigo Sº da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), não oferecendo, dando ou se
comprometendo a dar a quem quer que seja, ou aceitando ou se comprometendo a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras
ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma;
r) Manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo
com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar
sua conduta por preceitos éticos;
s) Considerar em suas práticas de gestão a adoção de medidas de integridade, assim
consideradas aquelas voltadas à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de
fraudes e atos de corrupção;

,t) Respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Etica, Conduta e
Integridade da Finep, que se encontra disponivel na página da Finep na internet
(htt : www.fine . ov.br), assim como atentar para demais orientações de integridade
disponibilizadas pela Finep;
u) Não adotar, não incentivar e repudiar condutas que gerem inconformidades com a
legislação aplicável às empresas públicas, em especial à Lei nº 12.527/2011, à Lei nº
12.813/2013, à Lei nº 12.846/2013 e a Lei nº 13.303/2016; e
v) Cadastrar os equipamentos de pesquisa adquiridos com recursos repassados pela
CONCEDENTE na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa — MCTI
(ªps:[[ºnipemctic.gov.br[abot_it).
1.1. Na hipótese da existência de licença ambiental ou de sua futura necessidade para
a execução do Projeto ora financiado, em acréscimo as obrigações previstas neste
instrumento, a CONVENENTE, o(s) EXECUTOR(ES) e o(s) INTERVENIENTES, quando
houver, deverão:
a) Cumprir todas as determinações legais expedidas pelos órgãos ambientais
competentes, aplicáveis à execução do Projeto;
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b) Estabelecer, sempre que necessário para que a execução do Projeto se dê com
segurança e responsabilidade socioambiental, a realização de obras e aquisição de
equipamentos como medidas preventivas a possíveis danos;
c) Informar imediatamente à CONCEDENTE e aos órgãos ambientais competentes todo
e qualquer acidente ou incidente decorrente da execução do Projeto ora financiado,
que possa causar danos ao meio ambiente e/ou a terceiros afetados por sua atividade;
(1) Na hipótese acima, ficam a CONVENENTE, o(s) EXECUTOR(ES) e o(s)
INTERVENIENTES obrigados a tomar, imediatamente, todas as medidas necessárias a

mitigação dos impactos ambientais negativos;
e) Manter a CONCEDENTE informada sobre o atendimento das condições gerais e
específicas que porventura tenham sido exigidas nas licenças ambientais concedidas,
bem como as modificações dessas condições;
f)Comunicar à CONCEDENTE sobre a suspensão, o cancelamento, a revogação ou
cassação das licenças ambientais e os seus motivos;
g)Independentemente da existência de culpa, em consonância com o & lº, do art. 14,
da Lei nº 6.938/81, indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e/ou
a terceiros afetados por sua atividade.
1.2. A CONCEDENTE e seus prepostos, na hipótese de virem a sofrer qualquer
penalidade por infração ambiental decorrente da execução do Projeto, terão ação de
regresso contra o CONVENENTE, o(s) EXECUTOR(ES) e/ou o(s) INTERVENIENTE(S),
se houver.
1.3. O(s) INTERVENIENTE(S) COFINANCIADOR(ES), se houver, sem prejuízo de
outras obrigações previstas neste Convênio, deverão aportar os recursos financeiros
previstos, depositando-os em conta corrente especificamente aberta para o aporte de
recursos ao Convênio.

CLÁUSNULA NONA
DISPOSIÇOES ESPECIAIS

1. O Plano de Trabalho do Projeto é parte integrante e indissociável deste instrumento
e somente poderá ser modificado segundo os critérios e a forma definidos pela CONCEDENTE,
Hcando vedada, em qualquer hipótese, a desnaturação do seu objeto.

2. A execução do objeto do Convênio será acompanhada por meio de Formulários de
Resultados Parciais e do Relatório de Prestação de Contas Final, que deverão ter por base as
metas, os objetivos, as atividades, os indicadores e o orçamento apontados no Plano de
Trabalho, na forma disciplinada pela CONCEDENTE.

3. A CONCEDENTE poderá delegar competência para acompanhamento da execução
do Convênio a consultores formalmente indicados, bem como a órgãos ou entidades que se
situem próximos ao local de aplicação de recursos.

4. Os partícipes reconhecem a autoridade normativa da CONCEDENTE para exercer o
controle e a fiscalização sobre a execução do Projeto, reorientar ações e acatar, ou não,
justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na execução do Projeto, podendo vir
a assumir ou a transferir a responsabilidade pelo mesmo, de modo a evitar a sua paralisação.

5. A CONVENENTE autoriza e reconhece como legítimo o livre acesso de empregados
da CONCEDENTE, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual se subordine a
CONCEDENTE, bem como do Tribunal de Contas da União, em missão de fiscalização ou

º)
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auditoria, em qualquer tempo e lugar, restringindo-se aos atos e fatos relacionados ao âmbito
do Projeto. Ademais, a CONVENENTE deverá incluir nos contratos celebrados para execução do
Convênio cláusula que permita o livre acesso dos empregados da CONCEDENTE, bem como dos
órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.

6. O CONVENENTE nomeia a CONCEDENTE sua procuradora, com poderes específicos
para realizar, junto ao Banco depositário dos recursos oriundos do Convênio, o bloqueio do saldo
existente na conta corrente, sempre que, a critério da CONCEDENTE, houver fundado receio de
má utilização dos recursos concedidos.

7. No caso de órgão ou entidade pública, a informação de que os recursos para atender
às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, deverão estar consignados no plano
plurianual ou em prévia lei que os autorize.

8. Os partícipes deverão apresentar todas as licenças e/ou autorizações necessárias à
execução do Projeto e a aquisição dos equipamentos previstos no Plano de Trabalho
previamente à respectiva execução ou aquisição, conforme legislação aplicável.

9. A CONVENENTE e demais partícipes autorizam a CONCEDENTE a publicar
informações sobre o Projeto, seus produtos, seus resultados, suas prestações de contas e suas
avaliações, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual.

CLÁUSULA DÉCIMA
BENS E SERVIÇOS

1. A aquisição de bens e serviços no mercado nacional ou no mercado externo
(importação) deverá ser feita pelo CONVENENTE com estrita observância da legislação aplicável
à matéria, bem como das especificações técnicas e das quantidades aprovadas no Projeto,
observadas as condições previstas expressamente na legislação aplicável e no termo de
convênio e os principios da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência.

2. No caso de a CONVENENTE ser integrante da Administração Pública, será obrigatória
a observância da legislação federal que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, referentes à contratação, compras e serviços.

3. No caso de a CONVENENTE ser entidade privada sem fins lucrativos, as compras de
bens e as contratações de serviços e obras com recursos transferidos pela CONCEDENTE
deverão adotar os métodos usualmente utilizados pelo setor privado e serem compatíveis com
os preços praticados no mercado, comprovados por meio de cotação prévia de preços junto a,
no mínimo, três potenciais fornecedores ou executantes, observados os princípios da
impessoalidade, da moralidade e da economicidade.

4. A CONVENENTE deverá, tanto em relação aos bens adquiridos diretamente, quanto
àqueles recebidos da CONCEDENTE:

a) Manter seguro com empresas idôneas, em valores consistentes com as práticas
comerciais adequadas, que cubra riscos decorrentes da aquisição, transporte, remessa
e uso dos bens apoiados, devendo qualquer indenização ser paga em moeda nacional
e destinada a reposição dos mesmos;
b) Comunicar a CONCEDENTE, imediatamente, qualquer dano que os referidos bens
vierem a sofrer;
c) Assegurar a adequada operação dos bens adquiridos, promovendo a execução dos
reparos e substituições necessárias, e arcar com todas as despesas referentes ao
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transporte, guarda, conservação, manutenção e recuperação, sem que lhe caiba direito
a retenção ou a qualquer indenização;
d) Afixar destacadamente em lugar visível do bem o apoio financeiro da CONCEDENTE;
e) Em caso de furto ou de roubo do bem, promover o registro da ocorrência perante a
autoridade policial competente, enviando cópia da ocorrência à CONCEDENTE e
diligenciando para que se proceda a investigação pertinente;
f) Permitir a utilização dos bens adquiridos no âmbito do Projeto, pela
CONCEDENTE ou por instituição por ela indicada, para fins científicos e tecnológicos,
durante o período de vigência do Convênio.
5. Os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos de estímulo à ciência, a

tecnologia e à inovação serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da entidade
recebedora dos recursos, observada a destinação prevista no Plano de Trabalho, conforme
disposto no artigo 13 da Lei nº 13.243/2016.

6. Os bens cuja aquisição dependam de registros, como, por exemplo, veículos
automotores, embarcações, aeronaves e outros, serão adquiridos em nome do destinatário final
do bem conforme Plano de Trabalho, observando-se todas as regras em relação aos demais
bens.

7. Os bens devem ser utilizados e mantidos na guarda da CONVENENTE ou
EXECUTOR(ES) Hcando estipulada a obrigação do mesmo de conserva-los e não aliená—los até
a aprovação da Prestação de Contas Final.

8. Caso a prestação de contas final não seja aprovada em razão de má utilização dos
recursos na aquisição, produção, transformação ou construção de bens materiais acima
referidos, os recursos liberados pela CONCEDENTE relacionados a estes bens deverão ser
devolvidos na forma da legislação vigente.

9. Ocorrerá a cobrança judicial dos valores glosados e não ressarcidos caso a despesa
ultrapasse o valor de estabelecido na Lei nº 9.469/97.

10. E vedada a destinação de recursos e bens oriundos da CONCEDENTE às
instituições privadas com finalidade lucrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. A CONVENENTE comunicará à CONCEDENTE, durante e após a vigência do presente
Convênio, os resultados alcançados pelo Projeto, passíveis de obtenção de proteção legal, no
âmbito da legislação de propriedade intelectual, ou de licenciamento a terceiros, devendo ser
informado a CONCEDENTE, caso seja efetuado o respectivo registro no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial — INPI, ou em outro órgão competente, ficando desde já acordado que
inventores ou autores terão seus nomes reconhecidos em todas as patentes.

2. Todos os resultados, conhecimentos e informações gerados na execução do Projeto
serão tratados como confidenciais pelas partes envolvidas, mediante a celebração de
instrumento contratual especínco para regulamentar as condições de confidencialidade, durante
e após a vigência deste Convênio.

3. Os direitos de propriedade intelectual sobre qualquer criação desenvolvida com os
recursos repassados em virtude do presente Convênio pertencerão à CONVENENTE,
EXECUTOR(ES), e/ou ao(s) INTERVENIENTE(S), se houver, que a desenvolver, e será
disciplinada em acordo especifico entre eles firmado.
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3.1. A CONCEDENTE poderá impedir a celebração de quaisquer contratos que prevejam
a cessão total ou parcial dos direitos de comercialização e uso dos resultados, conhecimentos e
informações geradas pelo Projeto, durante o prazo de proteção legal, sempre que a seu juízo a
referida cessão puder contrariar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do país.

4. Todos os dados, informações, tecnologias, biotecnologias, microrganismos,
programas de computador, procedimentos e rotinas existentes anteriormente à celebração deste
Instrumento e de propriedade da CONVENENTE, EXECUTOR(ES), INTERVENIENTE(S), e/ou de
terceiros, que estiverem sob sua(s) responsabilidade(s) e que forem reveladas entre as partes
mencionadas exclusivamente para subsidiar a execução do Projeto, continuarão pertencendo à
parte detentora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
CONDUTAS VEDADAS

1. Sem prejuízo de outras disposições previstas neste instrumento ou na legislação
aplicável, fica vedado aos partícipes:

a) Alterar integral ou parcialmente o objeto do Convênio;
b) Realizar despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar;
c) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de
pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços
de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis especíãcas
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
d) Utilizar, mesmo em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da
estabelecida no Convênio, ressalvado o custeio da implementação das medidas de
preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho;
e) Realizar despesa em data anterior a vigência do instrumento, salvo
excepcionalmente para aquelas cobertas por outros aportes e desde que
expressamente autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE;
f) Efetuar pagamento em data posterior a vigência do instrumento, exceto se
autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE e desde que O fato gerador
da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
9) Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária,
inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no caso
que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pela
CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os
mesmos aplicados no mercado;
h)Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
i) Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho;
j) Pagar, a qualquer título, empresas privadas que tenham em seu quadro societários
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou
assemelhados;
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k) Contratar pessoas naturais que tenham sido condenadas por crime contra a
administração pública ou o patrimônio público; eleitorais, para os quais a lei comine
pena privativa de liberdade; ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; e
!) Contratar familiar de agente público para prestação de serviço no órgão ou entidade
em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos previstos
pelo artigo 70, do Decreto n0 7.203/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
PRESTAÇAO DE CONTAS

1. As prestações de contas do Convênio serão realizadas por meio do monitoramento
e avaliação do Projeto e da análise da Prestação de Contas Final, na forma disciplinada pela
CONCEDENTE.

2. Durante a execução do Convênio, a CONCEDENTE realizará o monitoramento e a
avaliação do Projeto, devendo observar os objetivos, o cronograma, o orçamento, as metas e
os indicadores previstos no Plano de Trabalho.

2.1. A CONVENENTE deverá apresentar Formulário de Resultado Parcial anualmente,
nas hipóteses determinadas neste instrumento, ou a qualquer momento, quando
solicitada, durante toda a vigência do Convênio.
2.2. A CONCEDENTE podera, durante o monitoramento e a avaliação dos projetos,
realizar visita para acompanhamento técnico ou fiscalização financeira. A visita não
dispensará a CONVENENTE de manter atualizadas as informações relativas à execução
do Projeto na plataforma eletrônica de monitoramento, caso existente, ou em outro
meio disponibilizado.
2.3. A CONCEDENTE acompanhará periodicamente a execução do Plano de Trabalho,
de modo avaliar os resultados atingidos com a execução do objeto e de maneira a
verificar o cumprimento do Projeto e a relação entre os objetivos, as metas e o
cronograma propostos e os resultados alcançados, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho, e em normativos internos.
2.3.1. A CONCEDENTE poderá propor ajustes ao Projeto e revisão do cronograma, das
metas e dos indicadores de desempenho, além de formular outras recomendações aos
partícipes, a quem caberá justificar, por escrito, eventual não atendimento.
3. A CONVENENTE deverá apresentar Relatório de Prestação Contas Final,

comprovando a boa e regular aplicação dos recursos transferidos neste instrumento, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contados do término da vigência do Convênio.

3.1. O prazo para apresentação do Relatório de Prestação de Contas Final poderá ser
prorrogado por igual período, a pedido, desde que o requerimento seja feito antes do
vencimento.
3.2. Se, durante a análise da prestação de contas final, a CONCEDENTE verificar
irregularidade ou omissão passível de ser sanada, determinará prazo compativel com o
objeto para que a CONVENENTE apresente as razões ou a documentação necessária.
Transcorrido este prazo sem que a irregularidade ou a omissão seja, sanada, a
CONCEDENTE adotará as providências para eventual devolução dos recursos, nos
termos da legislação vigente.

fls. 23/55



Ref. : 0367/22

3.3. A análise da prestação de contas Hnal deverá ser concluída pela CONCEDENTE no
prazo de até um ano, prorrogável por igual período, ficando o prazo suspenso quando
a complementação de dados se fizer necessária pela CONVENENTE.
3.4. O Relatório de Prestação de Contas Final será simplificado e privilegiará os
resultados obtidos, devendo ser apresentado de acordo os padrões fornecidos pela
CONCEDENTE, conforme normativos internos, compreendendo, pelo menos:
a) Relatório de Execução do Objeto, que deverá conter: (i) a descrição das atividades
desenvolvidas para o cumprimento do objeto; (ii) a demonstração e o comparativo
específico das metas com os resultados alcançados; e (iii) o comparativo das metas
cumpridas e das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância,
referentes ao período a que se refere a prestação de contas;
b) Declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto,
acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;
c) Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;
d) Avaliação de resultados;
e) Demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das
transferências de recursos efetuados, quando houver; e
f) Relatório Simplificado de Execução Financeira.
3.4.1. Quando o Relatório de Execução do Projeto, referido na alínea 'a' do subitem
3.4 desta Cláusula, não for aprovado ou quando houver indício de ato irregular, a
CONCEDENTE exigirá a apresentação de Relatório de Execução Financeira, conforme
modelo padrão fornecido.
3.4.2. Caso o Convênio seja alvo de apuração formal pelos órgãos de controle ou pelos
órgãos de investigação e persecução criminal ou que contiverem indício de
irregularidade, a CONVENENTE deverá apresentar os documentos suplementares
exigidos pela CONCEDENTE;
4. Os procedimentos de avaliação, monitoramento e prestação de contas final serão

detalhados em norma interna específica da CONCEDENTE, a qual os partícipes reconhecem a
obrigatoriedade de observância.

5. Na hipótese de a CONVENENTE ser instituição pertencente à Administração Pública,
não caberá a CONCEDENTE, por ocasião da prestação de contas, analisar ou fiscalizar a
regularidade de licitações e contratações feitas com os recursos federais transferidos, nos
termos do artigo 58, é 50, do Decreto nº 9283/2018.

6. A CONVENENTE deverá manter toda a documentação gerada até a aprovação da
prestação de contas final, devidamente organizada e arquivada, separada por Projeto, pelo
prazo de cinco anos, contados da data da aprovação do Relatório de Prestação de Contas Final.

7. A quitação do Convênio somente se dará quando da aprovação formal, por parte da
CONCEDENTE, do Relatório de Prestação de Contas Final.

CLÁUSULA DÉCIMA QLAIARTA
EXTINÇAO DO CONVENIO

1.0 Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, fcando os partícipes
responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram
voluntariamente da avença.
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2. Caso a instituição solicite sua retirada do Convênio a mesma arcará com suas
obrigações, inclusive as de natureza financeira, até o momento da formalização de sua exclusão,
restando aos demais partícipes a faculdade de solicitar a rescisão do instrumento.

3. Constituem motivos para rescisão do instrumento, a critério da CONCEDENTE:
a) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
b) Utilização dos recursos repassados em destinação diversa da aprovada;
c) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em
qualquer documento apresentado; e
d) Verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de
Contas Especial.
4. Quando do encerramento ou extinção do convênio a CONVENENTE obriga-se a

restituir à CONCEDENTE:
a) O valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento,
acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a
Fazenda Nacional, nos seguintes casos: (i) quando não for executado o objeto da
avença; (ii) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas; e
(iii) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da aprovada;
b) Os saldos financeiros remanescentes, por ocasião da conclusão, rescisão ou outra
forma de extinção do convênio, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas
aplicações financeiras realizadas não utilizadas no objeto pactuado, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados do término da vigência do instrumento;
c) O valor referente a despesa glosada, atualizado monetariamente desde a data da
realização da despesa, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos
débitos para com a Fazenda Nacional, no caso em que for verificada, após a vigência
do instrumento, inobservância das normas aplicáveis à utilização dos recursos
repassados; e
d) O valor correspondente ao percentual da contrapartida pactuada não aplicada na
consecução do objeto do convênio, atualizado monetariamente, na forma prevista na
alínea "a" deste item.
4.1. Nos casos das alíneas “a“ e “b", havendo INTERVENIENTE(S)
COFINANCIADOR(ES), os valores repassados por estes partícipes também deverão ser
a eles restituídos pela CONVENENTE.
4.2. Será cobrada a devolução integral dos valores, devidamente corrigidos: (i) das
despesas efetuadas sem a devida comprovação dos procedimentos licitatórios cabíveis;
(ii) sem a observância de pesquisa de preços de mercado à época da contratação; (iii)
em caso de reincidência da falta formal, constatada em processos de prestação de
contas que possuam gastos efetuados após a data de comunicação à CONVENENTE
sobre a aprovação com ressalvas pela Finep.
4.3. O(s) EXECUTOR(ES) poderá(ão) ser responsabilizado(s) a restituir recursos à
CONCEDENTE e ao(s) INTERVENIENTE(S) COFINANCIADOR(ES), nos termos desta
Cláusula, caso fique comprovado que concorreu(eram) para a ocorrência do fato que
fundamentar a solicitação de restituição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
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1. Será instaurada Tomada de Contas Especial pelo ordenador de despesas da
CONCEDENTE ou, na sua omissão, por determinação do Controle Interno ou do TCU, visando à
apuração dos fatos a seguir relacionados para identificação dos responsáveis e quantificação do
dano.

2. Constituem-se motivos para instauração de Tomada de Contas Especial:
a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b)A não apresentação das prestações de contas no prazo de até 30 (trinta) dias da
notificação que lhe for encaminhada pela CONCEDENTE;
c) A não aprovação das prestações de contas, em decorrência de: (i) não execução
total do objeto pactuado; (ii) atingimento parcial dos objetivos avençados; (iii) desvio
de finalidade; (iv) impugnação de despesas; (v) não cumprimento dos recursos da
contrapartida, quando houver; (vi) não aplicação de rendimentos de aplicações
financeiras no objeto pactuado, quando couber; (vii) a ocorrência de qualquer outro
fato do qual resulte prejuízo ao erário; e (viii) não devolução de eventuais saldos
financeiros remanescentes após 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão, ou
extinção do Convênio.
3. Enquanto perdurar a tramitação da Tomada de Contas Especial, na forma da

legislação específica, a vigência do Convênio será mantida, de ofício, pela CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA PROTEÇÃO Dos DADOS PESSOAIS

1. Os dados pessoais eventualmente coletados pelas partes, de titularidade de seus
respectivos acionistas/quotistas e colaboradores, deverão ser tratados de acordo com a Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018 ("LGPD"), devendo as partes, ainda: (i) observar os princípios
elencados no art. ôº da LGPD; (ii) tomar as providências cabíveis decorrentes das obrigações e
responsabilidades previstas pela LGPD; e (iii) adotar as medidas de segurança, técnicas,
administrativas e organizacionais apropriadas para proteger os dados coletados, de modo que
sejam armazenados de forma segura e conforme as melhores práticas de mercado e em estrito
cumprimento à LGPD.

1.1. Para fins de aplicação desta cláusula, conceitua-se:
a) dado pessoal como a informação relacionada a pessoa física identificada ou
identificável, inclusive o dado pessoal sensivel, tal como definido na LGPD; e
b) colaboradores como toda e qualquer pessoa física que possua vínculo de qualquer
natureza com quaisquer das partes, inclusive por interposta pessoa, tais como, mas
não se limitando a, servidores, dirigentes, empregados, ordenadores de despesa,
estagiários, prestadores de serviços, consultores, ocupantes de cargo de confiança,
integrantes da equipe executora do projeto, administradores, representantes legais,
fornecedores, parceiros e clientes.
2. A coleta de dados pessoais será realizada mediante requisição da CONCEDENTE,

responsabilizando-se a parte requerida por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos
de dispensa de consentimento.

2.1. Caberá à parte que disponibilizar a CONCEDENTE dados pessoais, cientificar o
titular destes dados sobre o compartilhamento e informá-lo da existência do Aviso de
Privacidade disponível no endereço eletrônico htt : www.fine . ov.br aviso-de-

ló
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Drivacidade-Iei-qeral-de-Drotecao-de-dados—lopd , como fonte de informações acerca
dos tratamentos de tais dados realizados pela CONCEDENTE.
3. Poderão ser coletados, dentre outros, os seguintes dados pessoais:
a) dos colaboradores vinculados a CONVENENTE e demais partícipes na qualidade de
equipe executora: nome completo, CPF, Carteira de Identidade, nacionalidade,
naturalidade número de telefone, endereço, endereço de e-mail, dados prohssionais ou
referentes à formação acadêmica, contracheque, informações bancárias relativas à
conta corrente e número de cartão com gastos do projeto, PIS/Pasep, Carteira de
Trabalho e Previdência Social, Número da Conta do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e fotografia/vídeo na/no qual a pessoa natural pode ser identificada;
b) dos colaboradores vinculados à CONVENENTE e demais partícipes que não integram
a equipe executora do projeto financiado: nome completo, CPF, Carteira de Identidade,
estado civil, nacionalidade, naturalidade, número de telefone, endereço, endereço de
e-mail e fotograha/vídeo na/no qual a pessoa natural pode ser identificada e
informações relativas à participação societária na(s) parte(s) do Convênio; e
c) dos sócios/quotistas majoritários da CONVENENTE e demais partícipes, no caso de
serem organizados como sociedade empresária ou sociedade simples: nome completo,
CPF, Carteira de Identidade, nacionalidade e informações relativas à sua participação
societária na(s) parte(s) do Convênio.
4. Os dados coletados poderão ser tratados para as seguintes finalidades, sem prejuízo
de outros tratamentos devidamente fundamentados na LGPD:

a) desígnios da Administração Pública, incluindo políticas públicas e a persecução do
interesse público, com o objetivo, também, da execução de competências e atribuições
legais;
b) competências que envolvam o poder da Administração Pública;
c) atividades referentes ao procedimento de aprovação, formalização,
acompanhamento e execução deste Convênio;
d) atendimento de demandas externas por informações, tais como Ouvidoria, Serviço
de Informação ao Cidadão (SIC) e órgãos de controle, observadas as hipóteses de
confidencialidade;
e) identificação de denunciado ou reclamante inserido em demanda enviada a
CONCEDENTE observadas as hipóteses de conndencialidade;
f) seleção de consultores para participar da avaliação de propostas de projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação submetidas à Finep; e
g) concessão de bolsas apoiadas no âmbito de projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação aprovados pela Finep.
5. Sem prejuízo de outras hipóteses legais ou regulamentares e da consecução dos

objetivos do presente Convênio, os dados pessoais coletados poderão ser compartilhados:
a) caso solicitados, com entidades e órgãos de controle, tais como Tribunal de Contas
da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Polícia Federal;
b) caso solicitados, com entes e/ou entidades do Poder Executivo, Legislativo e
Judiciário;
c) para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
el) caso haja o dever de praticar atos públicos com vistas à realização da finalidade
perseguida pela Administração Pública; e
e) caso solicitado pela fonte dos recursos concedidos para o financiamento.
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6. A CONCEDENTE poderá tratar os dados pessoais, conforme autorizado pela
legislação:

a) mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
b) para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
c) para execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas
em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;
d) para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível,
a anonimização dos dados pessoais;
e) quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja paite o titular, a pedido do titular dos dados;
f) para o exercicio regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral,
este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);
9) quando necessário para atender aos interesses legítimos da CONCEDENTE ou de
terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou
h) para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
6.1. A CONCEDENTE poderá tratar dados pessoais sensíveis, conforme autorizado pela
legislação:
a) quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada,
para finalidades especíncas; ou
b) sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for
indispensável para: (i) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela
CONCEDENTE; (ii) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; (iii)
exercicio regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial,
administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro
de 1996 (Lei de Arbitragem).
7. Os tipos de dados coletados, assim como as hipóteses de tratamento e

compartilhamento e a base legal utilizada, poderão ser modificados pela CONCEDENTE a
qualquer tempo, em virtude de alterações na legislação ou nos serviços, em decorrência da
utilização de novas ferramentas tecnológicas ou, ainda, sempre que, &: exclusivo critério da
CONCEDENTE, tais alterações se façam necessárias, garantindo-se ao titular dos dados pessoais
o direito de informação sobre essa(s) alteração(ões) & o resguardo de seus direitos
fundamentais.

7.1. O dever de informação mencionado no item acima será cumprido através da
atualização constante do Aviso de Privacidade, documento disponível aos titulares dos
dados coletados no endereço eletrônico mencionado no item 2.1 desta Cláusula.
7.2. A CONVENENTE e demais partícipes obrigam-se a acompanhar as modificações
implementadas pelo Aviso de Privacidade e a informar os seus respectivos
acionistas/quotistas e colaboradores que possuam dados pessoais coletados ou sejam
responsáveis pelo tratamento de dados pessoais no âmbito deste Convênio.
7.3. A CONVENENTE e demais partícipes se obrigam a comunicar os seus respectivos
acionistas/quotistas e colaboradores, no caso em que eles forem titulares de dados
pessoais disponibilizados à CONCEDENTE, de seus direitos abaixo transcritos:
a) conârmação da existência de tratamento dos seus dados pessoais pela
CONCEDENTE;

lh”
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b) acesso aos seus dados pessoais;
c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto na legislação em vigor;
e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa, de acordo com a regulamentação em vigor da ANPD, observados
os segredos comercial e industrial;
f) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nos
casos de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela CONCEDENTE ou demais
hipóteses previstas na legislação;
9) informação acerca das entidades públicas e privadas com as quais a CONCEDENTE
realizou uso compartilhado de dados;
h) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;
i) revogação do consentimento concedido para o tratamento dos seus dados pessoais,
quando aplicável;
j) oposição a determinado tratamento de seus dados; e
k) reclamação em face do controlador de dados junto a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (a ANPD) e a demais órgãos ou entes responsáveis.
8. A CONVENENTE e demais partícipes darão conhecimento formal aos seus respectivos

acionistas/quotistas e colaboradores que possuam dados pessoais coletados ou sejam
responsáveis pelo tratamento de dados pessoais no âmbito deste Convênio, das obrigações e
condições acordadas nesta Cláusula, cujos principios deverão ser aplicados à coleta e tratamento
dos dados pessoais referentes a este Convênio.

9. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao
exercício dos direitos dos titulares dos dados pessoais, previstos na LGPD e no atendimento de
requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Autoridade Nacional de
Proteção de Dados e órgãos ou entidades de controle administrativo.

10. Na ocorrência de qualquer incidente que implique vazamento indevido de dados
pessoais, as partes comunicarão umas às outras, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da ciência do incidente, para que possam adotar as providências devidas.

11. As informações acerca do Encarregado da LGPD na CONCEDENTE estão disponíveis
em: http://WWW.fineo.qov.br/faIe—conosco.

12. A CONCEDENTE manterá os dados pessoais coletados pelo tempo necessário ao
cumprimento de suas obrigações legais, regulatórias e contratuais, bem como para resguardar
e exercer seus direitos, assegurando-se aos titulares dos dados pessoais o direito de eliminação
após esse período e os direitos de alteração e correção dentro do prazo legal estabelecido pelo
órgão regulador correspondente.

13. A CONCEDENTE possui direito de regresso em face das demais partes deste
instrumento, em razão de eventuais danos causados pelo descumprimento das
responsabilidades e obrigações previstas neste Convênio e na Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais.

14. Em nenhuma hipótese, a CONCEDENTE comercializará dados pessoais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

lº)
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PUBLICAÇÃO E FORO

1. A eficácia deste Convênio e de seus eventuais aditivos Rca condicionada à publicação
do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela CONCEDENTE, no
prazo de vinte dias a contar de sua assinatura.

2. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia
oriunda do presente Convênio que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes,
podendo a CONCEDENTE optar pelo foro de sua sede.

2.1. 0 presente Convênio reputa-se celebrado na cidade do Rio de Janeiro, e sua
formalização ocorrerá na data em que os representantes legais da Finep o assinarem ou na data
em que o último representante legal da Finep assina—lo, em caso de disparidade de data.

E, por estarem assim justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento,
juntamente com as testemunhas, por meio de assinatura eletrônica com certificado digital, nos
termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

Pela CONCEDENTE - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

Presidente

Diretor

Pelo CONVENENTE/EXECUTOR — FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DA
SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO- FIPASE

.szzrmtura fªux-mc
(emile—tdu fluiuZ

Nome: Sandro Scarpelini
CPF: 159.997.568—80

TESTEMUNHAS:

ª (338an "u 55: pigmeu
Finep . . - 4FEn1EIEIE'75

“3345113535 ”Gaiª” “Sinªi-' ºf" ' ""-'35'31 ªº- um.“-

ªGSSlnCl |:: F: Tilª—HE'a :::Dum
'Fl nep EªBªâ F 1 Entãº—,“- DE:

“3.2.i5l'iàíãíqil'“ adn em 1.3.11. 5.555
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Fínexpª/
PLANO DE TRABALHO Área: APDT

Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP ? Parques tecnológicos em Operação Depto: DDTS

FIPASE/RP - FIPASE/RP - 364555 Ref.: 0367/22 NºProt. Eletr.:
364555

|B.3.3. ORÇAMENTO

3.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT (Valores em R$)

METAS FINANCEIRAS PARCELAS (MÉS)
, . TOTAL

Codigo ' Grupos/Elementos de Despesas lª (1) 2ª (13) 3ª (25)
3. DESPESAS CORRENTES 0,00 0.00 0,00 0,00
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Vencimentos e Vantagens Fixas .,31.00.11/12 (Pessoal Civil/Militar) 0,00 0,00 0,00 0,L,O

31.00.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
31.00.14 Pagamento de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00
33.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
33.00.14/15 Diárias (Pessoa| Civíl/Militar) 0,00 0,00 0,00 0,00
33.00.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00

33.00. 33 Pªssª?“ º ººs'ªºªªª ºº'“ 0,00 0,00 0,00 0,00Locomoção
Outros serviços de Terceiros /33.00.36 Pessºª Física 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros serviços de Terceiros /33.00.39 Pessºª Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00

33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00
Auxílio Financeiro a33.90.20 Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00

4. DESPESAS DE CAPITAL 7.031.447,00 3.515.006,34 3.516.440,81 14.062.894,15
44.00.00 Investimentos 7.031.447,00 3.515.006,34 3.516.440,81 14.062.894,15
44.00.51 Obras e Instalações 5.000.000,00 3.021.005,34 1.600.000,00 9.621.006,34

Equipamentos e Material44.00.52 Permanente 2.031.447,00 494.000,00 1.916.440,81 4.441.887,81

TOTAL GERAL 7.031.447,00 3.515.006,34 3.516.440,81 14.062.894,15
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F | 11e FIPASE/RP - FIPASE/RP - 364555

» // Programa Ambientes de Inovação MCTI/FINEP ? Parques tecnológicos em/ Operação Área: APDT Depto.: DDTS

Ref.: 0367/22 NºFrot.Eletr.:
364555

|B.3.3. ORÇAMENTO

5.3.3. CONTRAPARTIDA

Instituição: FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO [Executor]

7
(Valores em R$)

METAS FINANCEIRAS
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

PARCELAS (MÉS) CONTRQÃSRTIDA
, . Grupos/Elementos de ª ª &

TOTAI— FINANCEIRACodigo Despesas 1 (1) 2 (13) 3 (25)
3. DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 433.671,84
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 433.671,84

Vencimentos e Vantagens31'ºº'11/12 Fixas (Pessoa| Civil/Militar) º'ºº º'ºº 0,00 º'ºº º'ºº
31.00.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.00.14 Pagamento de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 433.671,54
33.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,110

Diá as (Pessoa|33.00.14/15 Civil/Militar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.00.30 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens e Despesas com

733.00.33 Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,L.0

Outros serviços de Terceirus ,33.00.36 Í Pessºª Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Outros serviços de Terceiros33.00.39 / Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,60

33.90.13 sºwiçºª ªº Tºrªª'rºª ' 0,00 0,00 0,00 0,00 o,coBolsas
Auxílio Financeiro a33.90.20 Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. DESPESAS DE CAPITAL 1.649.721,54 931.574,45 931.574,45 3.512.870,44 0,00
44.00.00 Investimentos 1.649.721,54 931.574,45 931.574,45 3.512.870,44 0,00
44.00.51 Obras e Instalações 1.639.721,54 0,00 0,00 1.639.721,54 0,00

44.00.52 Eqmºªmªmºª ª Mªtªriª' 10.000,00 931.574,45 931.574,45 1.873.148,90 11,00Permanente
TOTAL GERAL 1.749.721,54 931.574,45 931.574,45 3.612.870,44 433.671,84
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Eetado de Sao Pau o mºçº", Geral nº ”090/2022

Gabinete do Prefeito ºª'ª- 29/11/20226Hnrário: 15: 34

Ribeirão Preto. 25 de novembro de 2022.

Of. n.“ 2.390/2.022-CM

Senhor Presidente.

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência. para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo. () incluso Projeto de

Lei que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO A EFETUAR REPASSE FINANCEIRO A FIPASE - FUNDAÇÃO

INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, NO

VALOR DE ATÉ R$ 1.749.721,54 (UM MILHÃO, SETECENTOS E

QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E

CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO“

CORRENTE EXERCICIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS". apresentad

&—

. . . N .
I

em 06 13udas.3usl1[icando—se a proposrtura pelas razoes que adiante
seguem/:(

&

lde6
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei visa autorizar a Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto a efetuar repasse financeiro a FIPASE - Fundação

instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto no valor de até R$

1.749.721,54 (um milhão. setecentos e quarenta e nove mil. setecentos e vinte e um

reais e cinquenta e quatro centavos).

Tal repasse refere—se a contrapartida no projeto aprovado

junto a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS — FINEP. empresa pública

federal. vinculada ao Ministério da Ciência. Tecnologia e Inovações. no âmbito da

“CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO —

PARQUES TECNOLÓGICOS - SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS

PARA O APOIO FINANCEIRO A PARQUES TECNOLÓGICOS EM

IMPLANTAÇÃO E EM OPERAÇÃO — 01/2021 1”.

A FIPASF, teve seu projeto de construção do "Health to

Business Center - HZB CENTER" aprovado junto à FINEP. o resultado delinitivo

foi divulgado em 05 de agosto de 2022 e agora. em novembro/2022. foi emitido o

contrato para assinatura.

O Health to Business Center , HZB CENTER e' um

prédio multiuso. de aproximadamente 2.4 mil mº. com facilities e serviços para

apoiar o empreendedorismo inovador em saúde.

Ao ser implantado no Supera Parque de Inovação e

Tecnologia de Ribeirão Preto, somando-sc aos Prédios I e 11. já em ftmçionamento.

e ao Container Park. em construção. o Parque 'l“ecnológieo passará a contar
cotfi o

Wªr
Zdeó

acrescimo das seguintes estruturas:
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

a) espaço de serviços: laboratório multiusuário de

biotecnologia. com cabine de biossegurança e equipamentos laboratoriais: centro de

tecnologia da informação e comunicação para teste de software. atividades de drug

discovery e oferta de cursos de programação: laboratório de prototipagem e

robótica;

b) espaço corporativo: open lab com bancadas

laboratoriais; salas privativas para empresas; sala de reuniões: escritório da FioCruz

com plataforma de medicina translacional:

e) espaço de eventos e convivência: auditório para
133 lugares, lounges e hall para exposições e encontros de negócios.

O projeto aprovado prevê um investimento no valor total

de R$ 18.109.436.43 (dezoito milhões. cento e nove miL quatrocentos e trinta e seis

reais e quarenta e três centavos). sendo R$ 14.062.894.15 (quatorze milhões.

sessenta e dois mil. oitocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos) de

responsabilidade da FINEP; e R$ 3.612.870,44 (três milhões., seiscentos e doze mil.

oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) de forma financeira e R$

433.671,84 (quatrocentos e trinta e três miL seiscentos e setenta e um reais e oitenta

e quatro centavos) de forma não tinanceira por parte da FIPASE.

Conforme previso no Cronograma Fisico-Financeiro do

Contrato (cópia em anexo). o primeiro desembolso da FINEP é de R$ 7.031.447.00

(sete milhões. trinta e um mil. quatrocentos e quarenta e sete reais) e será realizado

em 30 dias após a assinatura do termo de convênio.

No mesmo prazo. a FIPASE devera disponibilizar na

conta do convênio o montante da contrapartida no valor de 1.749.721.54 (uii
.

milhão. setecentos e quarenta e nove mil. setecentos e vinte e um reais e cinquent e] " )

quatro centavos). //1[
f .

'

3de6
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O Objetivo geral do HJB (“ENTER e criar um espaço

multiuso voltado ao apoio a projetos e negócios em estágios iniciais. com ênfase na

área da saúde, por meio da oferta de estrutura física. serviços técnico-cientilieos e

capacitação de empreendedores e profissionais.

() HZB CENTER estimulará o empreendedorismo

inovador e fortalecerá o ecossistema de inovação da Região Metropolitana de

Ribeirão Preto. baseado nas ideias de interatividade compartilhamento e criação de

redes de relacionamento.

O HZB CENTER será um ambiente aberto e inclusivo.

para que a sociedade participe ativamente de projetos de inovação. desde as fases

iniciais. passando pelo desenvolvimento e terminando no uso das soluções

desenvolvidas. Assim. espera-se estimular parcerias estratégicas e fortalecer a

cultura do empreendedorismo e da inovação. viabilizando o desenvolvimento de

soluções em saúde que atendam necessidades. anseios e interesses da sociedade.

Assim. o Projeto de lei apresentado e fundamental para

possibilitar que a FIPASE cumpra a obrigação contratual de contrapartida financeira

no projeto. correspondente. nesta etapa. ao valor de R$ 1.749.72154 (um milhão.

setecentos e quarenta e nove mil. setecentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro

centavos).

Expostas. dessa forma. as razões que justificam a

propositura. aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nobre

Alfª ”
Legislativo. nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

4de6
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Scm outro particular. aproveitamos & oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência. os protestos de alto apreço c distinta consideração.

subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

,

' ENOGUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

Sdeó
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

&? % PROJETO DE LEI É

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR, NO VALOR DE ATE R$ 5.259.371,99

(CINCO MILHOES, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL,
TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE

CENTAVOS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
ORCAMENTARIA, SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE

ARRECADAÇÃO NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO

ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica. por esta lei. autorizada na Secretaria Municipal da Fazenda a favor da

Secretaria Municipal da Educação a abertura de crédito suplementar no valor

de até R$ 525937199 (cinco milhões duzentos e cinquenta e nove mil.

trezentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos). para atender a

necessidade de suplementação por excesso de arrecadação conforme

provisão da Secretaria da Educação nO Municipio de Ribeirão Preto. cuja
codificação institucional e orçamentaria serão incluídas nas seguintes

dotações:

02.07.35.l2.3612021020001.01.220.0t)()0.3.l.90.ll
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessole Civil ........... R$ 2.937.270.69ll ,

/L4_
,l'i/ '

&

02.07.35.12.365,20210.2.000l.Ol.2l3.0000.3.l90.1l /Vencimentos e Vantagens Fixas , Pessoal Civil ........... R$ 2.3Í2.l()l.30

4de5
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 2". O recurso para atendimento do presente crédito especial ocorrerá por conta
de:

l — excesso de arrecadação a se verilicar no corrente exercício. recurso

próprio - í ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza ................................................................... R$ 2.759.37l.99

Il - excesso de arrecadação. a se verilicar no corrente exercício. recurso

próprio - IPVA Imposto Sobre Propriedade de Veículos

Automotores ............................................................ R$ 2.500.00000

Art. 3º. Inclui ainda na unidade gestora Prefeitura Municipal. na Lei Municipal n0

14.634. de 10 de dezembro de 2021 (PPA). período 2022/2025. Lei

Municipal nº 14.583. de 2] de julho de 2021 (LDO) e Lei Municipal nº

14.644. de 22 de dezembro de 202l (LOA). 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

UI G. (D 'Jl
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Câmara Municipal de Ribeirao Pre

Prefeitura Municipal de Ribc “|" Illiiillllliii | Iiiº
Estado de São Paulo Protocolo Geral nº 22091/2022

DGabinete do Prefeito ataz29111/22É2Horário: 15: 36

Ribeirão Preto. 25 de novembro de 2022.

Of. n.0 2.391/2.022-CM

Senhor Presidente.

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência. para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo. () incluso Projeto de

Lei que: "AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR, NO VALOR DE ATÉ R$

5.259.371,99 (CINCO MILHOES, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE

MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE

CENTAVOS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE

ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NON
ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS apresentado em 05 laudas iuslilicando— se a

plop051tuiaj>7izw
,»

razões que adiante seguem:

ldeS
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Prefeitura Municipal 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 até R$ R$ 525937199 (cinco milhões. duzentos e

cinquenta e nove mil trezentos e setentaccum rcaisecnoventaecnove centavos). pela

Secretaria Municipal da Fazenda a favor da Secretaria Municipal da Educação.

Na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2021 a

Secretaria da Educação fixou sua projeção de receita e todas as despesas de folha de

pagamento. contratos administrativos e demais compras previstas pela pasta no

decorrer do exercício.

Entretanto ao acompanhar as receitas provenientes dos

recursos que compõem O orçamento da Educação. notou-se que os valores

arrecadados até o momento superam os valores inicialmente estimados no que se

refere aos recursos do tesouro. Esse fato pode ser comprovado pela arrecadação de

alguns impostos que compõem a base de cálculo para os mínimos constitucionais,

como o IPTU. o [SS. entre outros.

Até outubro. a pasta projetava atingir R$ 361.260.838_00

(trezentos e sessenta e um milhões duzentose sessenta mil oitocentos e trinta e oito

reais). resultantes de uma arrecadação total de R$ 2.245.043.352.00 (dois bilhões

duzentosecquarenta e cinco milhões quarentaectres mil trezentos e cinquenta e dois

reais). Agora. com base nos valores que estão sendo arrecadados. a pasta projeta

uma receita total de R$ 2.319.000.000.00 (dois bilhões trezentos e dezenove

milhões de reais). que resultaria um total de R$ 368.750.000.00
(tre/entosníA

e

sessenta e oito milhões setecentos e cinquenta mil reais) para compor o mínimfd

constitucional.já desconsiderando o valor do FUNDEB retido.

/]Oí?//
,, »

Dessa forma. mesmo considerando os valores iá
acrescidos ao orçamento da Secretaria da Educação. ainda será necessária a

suplementação de R$ 525937199 (cinco milhões duzentos e cinquenta c nove mil

2de5
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

trezentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) para cumprimento do

minimo constitucional.

Acrescentamos. que a pasta utilizará o crédito para o

custeio de despesas de folha de pagamento e encargos sociais. tendo em vista o

aumento significativo do número de professores no exercicio para atender aos

projetos de recuperação paralela. o projeto "Todos Juntos" e demais reposições para

mitigar os impactos causados pela pandemia na aprendizagem. alem de rcposições

em virtude de afastamentos. aposentadorias e rescisões de contrato de trabalho.

Expostas. dessa forma. as razões que justificam a

propositura. aguardamos que a mesma seja apreciada c votada por esse Nobre

Legislativa nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

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

subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

v GUEIRA

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA

nn. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

3de5
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Prefeitura Municipal" de Ribeirão Preto
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PROJETO DE LEI É?) [ª

AUTORIZA, No ÃMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA

EDUCAÇÃO, A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DAS

UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS

RESPECTIVAS ASSOCIAÇÓES DE PAIS E MESTRES.

Art. lº. Fica autorizada. no âmbito da Secretaria Municipal da Educação. a doação

de bens móveis patrimoniais inservix'eis das unidades escolares da rede

municipal de ensino para as respectivas Associações de Pais e Mestres

(APM). nos termos da alínea “'a. do inciso H. do artigo 105 da Lei

Orgânica do Municipio de Ribeirão Preto.

Art. 2º. Para que seja considerado inservivel. o bem móvel deverá ser classificado

pela autoridade competente como:

I - ocioso: bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso. mas

nãoeaproveitado:
[[ — recuperável: bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo

custo da recuperação seja de ate cinquenta por cento do seu valor de mercado

ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser justilicavel a sua

recuperação:

lll - antieeonômieo: bem móvel cuia manutenção seia onerosa ou cujo

rendimento seia preeáIiO em x irtudc de uso pIolongado desgaste
pIematI

ou obsoletismo ou

IV - irrecuperável: bem móxel que não pode sei utilizado para o Iªin que
destina devido à perda de suas caracteristicas ou em razão de ser o seu custo
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de recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a

análise do seu custo e beneficio demonstrar ser injustilicavel a sua

recuperação.

Parágrafo único. Poderá ser considerado inserxixel qualquer bem móvel assim

caracterizado. independentemcnte da sua forma de aquisição ou obtenção de

recurso financeiro para tanto.

Art. 3". A doação. modalidade de movimentação de bens patrimoniais com
transferência de posse. podera ser realizada entre as unidades escolares da

rede municipal de ensino e a respectiva Associação de Pais e Mestres. e

dependerá de processo administrativo próprio que contenha:

] - manifestação da autoridade municipal competente. inclusive com a

classificação dos bens de que trata o artigo 3“ desta lei:

11 - justilicativa e motivação do órgão municipal doador e da entidade

donatária quanto ao interesse público da doação:

lll - descrição e quantidade dos bens. bem como os respectivos números do

patrimônio municipal:

IV - avaliação estimada prévia dos bens:

V — publicação do extrato do termo de doação no Diário Olicial do

Municipio. contendo os Órgãos envolvidos. a classilicação do bem de

acordo com o artigo 2“ desta lei. a descrição e a quantidade dos bens com o

respectivo numero do patrimônio. alem da indicação do processo
administrativo:

Vl — certiticação da baixa do bem doado no registro do patrimôn' '
municipal.

(,,/Ut
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Art. 4". Caberá ao dirigente da unidade escolar identificar e arrolar os bens

inservíveís. instruir e acompanhar todo o processo de desiazimento dos bens

até a sua finalização.

Parágrafo único. O deslªazimento de bens públicos consiste no processo de

exclusão do acervo patrimonial da instituição. nos termos desta lei. com a

expressa autorização da autoridade competente.

Art. Sº. A avaliação estimada dos bens inserviveis. que [oram previamente

identificados e arrolados pela gestão da unidade escolar. será realizada pela

Divisão de Almoxarifado e Patrimônio do Departamento de Alimentação

Escolar. Logística e Materiais da Secretaria Municipal da Educação. ou área

competente que a venha substituir.

Art. 6”. A Associação de Pais e Mestres beneficiária ficará responsável pela

remoção e destinação final ambientalmente adequada dos bens móveis

recebidos em doação.

Parágrafo único. No caso de alienação dos bens doados. os recursos deverão ser

revertidos integralmente a Associação de Pais e Mestres. que deverá aplicá-

los exclusivamente em sua respectiva unidade escolar. com os devidos

registros contábeis.

Art. 7". O órgão municipal doador não será responsável pelas condições dos bens

móveis inservíveis doados. seja por evicção ou por quaisquer ônu

pendentes sobre esses bens.

”“ ,

Art. 8“. O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
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Art. 9“. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal
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Ribeirão Preto. 30 de novembro de 2022.

Of. n.º 2.414/2.022-CM

Senhor Presidente.

Tem o presente a Finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência. para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo. o incluso Projeto de

Lei que: "AUTORIZA, NO ÃMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA

EDUCAÇÃO, A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DAS

UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A

RESPECTIVAS ASSOCIAÇÓES DE PAIS E MESTRES“. apresentado em
"

.

4, *

laudas.justificando—se & propositura pelas razões que adiante seguem: %ZÓ
J

[
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O presente projeto de lei xisa autorizar a doação de

bens móveis patrimoniais das unidades escolares da rede municipal de ensino.

classificados como inserviveis. para as respectivas Associações de Pais e Mestres

(APM). com dispensa de licitação. nos termos da alínea "a". do inciso II. do artigo

lOS da Lei Orgânica do Municipio de Ribeirão Preto.

A propositura tem como objetivo dar maior agilidade

ao processo de desfazimento dos materiais inserviveis do acervo patrimonial das

escolas municipais. bem como proporcionar às Associações de Pais e Mestres a

possibilidade de obter mais recursos linanceiros para serem utilizados em prol da

própria comunidade escolar.

Destaca-sc que o atual procedimento estabelecido pela

Administração Municipal para os bens inserviveis envolve em suma. (a) o

arrolamento de bens inservíveis e sua baixa patrimonial. e (b) o recolhimento dos

materiais inserviveis pela Divisão de Materiais e Licitações da Secretaria Municipal

de Administração. nos termos da Lei Complementar nº 3062/2021.

Ocorre que essa tramitação tem se apresentado morosa,

principalmente no que se refere à retirada dos materiais das escolas. haja vista que

compete a Secretaria Municipal da Administração o recolhimento de inserviveis de

todos os órgãos municipais. situação que e agravada por eventuais problemas

quanto ao transporte adequado e da disponibilidade de funcionários. bem como pela

falta de espaço adequado de armazenamento dos bens ate a realização dos leilões.

Desse modo. os materiais precisam continuar

acondicionados nas unidades escolares ate' o recolhimento. o que pode durar meses“
1 ,

Ir.Anote-se que somente a rede municipal de ensino conta com [H) (cento e dez
. fi .*

unidades escolares.
[

,“
X
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E de se ressaltar que o acondicionamento desses

materiais por longo tempo nas escolas pode ocasionar serios transtornos e riscos de

acidentes aos alunos.

Por mais cuidado. limpeza e medidas preventivas

adotadas pela equipe gestora. é possíx el que haja acumulo da agua de chuvas entre

os materiais. o que pode lavorecer a prolilú'aeão (lo mosquito da dengue. do mesmo

modo que o local pode se tornar abrigo de animais peçonhentos. Acrescente-se.

ainda que há a diminuição das áreas de circulação dentro das unidades escolares.

como também a ocupação de espaços que poderiam ser utilizados para atividades

escolares com os alunos.

Portanto. é evidente que o atual procedimento

administrativo destinado aos bens inserviveis traz aspectos negativos às escolas.

tornando-as. inclusive. em um lugar desapropriado c insalubre para os alunos e a

comunidade escolar.

Pretende-se com o presente Projeto de Lei que. após o

cumprimento dos procedimentos legais e administrativos que regem os bens móveis

inserviveis. os materiais sejam doados pela unidade escolar diretamente a sua

respectiva Associação de Pais e Mestres. a qual ficará responsável pela remoção e

comercialização dos bens.

Cabe salientar que os recursos obtidos com a

comercialização dos bens doados às Associações de Pais e Mestre deverão senx

aplicados na própria unidade escolar com o devido registro contábil.
A &

, , ».

a
)“

, ,
.

l,
Assim. a medida proposta e de interesse pv'blico e

social. podendo proporcionar economia ao erário municipal e benefícios a

comunidade escolar.
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Expostas. dessa forma. as razões que justificam a

propositura. aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nobre

Legislativo. nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

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

subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

4dc8
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“ªªs-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR fã..

-
" “

Mªiª./4 %
DISPOE SOBRE A POSSIBILIDADE DE O DOADOR/DESTINADOR

INDICAR A ENTIDADE E/OU PROJETO DE SUA PREFERENCIA PARA

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOADOS/DESTINADOS AOS FUNDOS

MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA.

Art. lº As pessoas fisicas ou jurídicas que doarem recursos para o Fundo Municipal

da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. a qualquer

título. poderão indicar as entidades e/ou projetos de sua preferência para

aplicação dos recursos doados/destinados.

51". As indicações previstas acima deverão ser objeto de termo de

manifestação de preferência elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente ou Conselho Municipal do Idoso conforme o

caso. para a formalização da prcl'crôncia.

ªlº. A manifestação da prelerôncia prevista neste artigo vincula os

respectivos Conselhos e Fundos na aplicação dos recursos.

Art. ZºÉ facultado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente ou Conselho Municipal do Idoso chancelarem proietos
mediaiyte

/lª
edital especifico.
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ª lº. Chancela deve ser entendida como a autorização para captação de

recursos ao respectivo Fundo destinados a projetos aprovados pelo respectivo

Conselho.

% 2".A captação de recursos referida no parágrafo anterior deverá ser

realizada pela instituição proponente para o linanciamento do respectivo

projeto.

5 3”. Os Conselhos referidos no caput deverão lixar percentual de retenção

dos recursos captados. em cada chancela. de no mínimo 20% (vinte por

cento) ao respectivo Fundo.

5 4“. O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos

recursos não deverá ser superior a 2 (dois) anos.

& 5ª. Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior. havendo

interesse da instituição proponente, o projeto poderá ser submetido a um

novo processo de chancela.

ª 6º. A chancela do projeto não deve obrigar seu linaneiamento pelo Fundo.

caso não tenha sido captado valor suticiente.

Art. 3“ Os recursos 'a creditados em conta do Fundo Munichal da Crian a e do_l l

Adolescente ou do Fundo Municipal do ldoso antes da entrada em vigor
desta lei complementar. desde que não vinculados a nenhum projeto em

andamento. poderão ser objeto da preferência prevista no caput do art. 1“?

( t, )/
Á/ ª
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Art. 4º Esta lei complementar entra em Vigor na data de sua publicação. revogadas

as disposições em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

Prefeito Municipal
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Ribeirão Preto. 30 de novembro de 2022.

Of. n.º 2.413/2022-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência. para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo. o incluso Projeto de

Lei Complementar que: '“DISPÓE SOBRE A POSSIBILIDADE DE O

DOADOR/DESTINADOR INDICAR A ENTIDADE E/OU PROJETO DE

SUA PREFERENCIA PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DOADOS/DESTINADOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICAX”.
apresentado em 05 laudas. justificando-se & propositura pelas razões que adia te/
seguem.
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A presente propositura Visa garantir que os doadores de

recursos para entidades e/ou projetos desenvolvidos por entidades do terceiro setor

possam manifestar sua preferência para que os recursos sejam destinados para
determinada entidade e/ou projeto. fortalecendo o processo de sensibilização realizado

pelas entidades por meio da vinculação dos recursos.

Em razão de recente alteração no entendimento jurídico
sobre o tema. uma vez que ação do Ministério Público Federal contestou resolução do

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. é fundamental a

elaboração de lei pertinente. a fim de que as doações continuem a serem feitas.

Afinal. os recursos recebidos a partir de doações são uma

importante fonte de renda para entidades sociais localizadas em Ribeirão Preto.

fortalecendo projetos sociais nas áreas de assistência social. educação. saúde e esportes.
Desse modo. este Projeto de Lei Complementar fortalece

as entidades do terceiro setor e certamente resultará em incentivo para que pessoas
físicas ejuridicas realizem doações.

Expostas. dessa forma. as razões que justificam a

propositura, aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo.

nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio.

Sem outro particular. aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência. os protestos de alto apreço e distinta consideração.
subscrevemo—nos.

Atenciosamente.

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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